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مطبعة جامعة كامبريدج، الرمز البريدي CB2 8BS، المملكة المتحدة.

تشكل مطبعة جامعة كامبريدج جزًءا من الجامعة.
وللمطبعة دور في تعزيز رسالة الجامعة من خالل نشر المعرفة، سعًيا وراء

تحقيق التعليم والتعلم وتوفير أدوات البحث على أعلى مستويات التميز العالمية.

© مطبعة جامعة كامبريدج ووزارة التربية والتعليم في سلطنة ُعمان.

يخضع هذا الكتاب لقانون حقوق الطباعة والنشر، ويخضع لالستثناء التشريعي
المسموح به قانوًنا وألحكام التراخيص ذات الصلة.

ال يجوز نسخ أي جزء من هذا الكتاب من دون الحصول على اإلذن المكتوب من
مطبعة جامعة كامبريدج ومن وزارة التربية والتعليم في سلطنة ُعمان.

الطبعة التجريبية ٢٠٢٢ م، ُطبعت في سلطنة ُعمان

ت مواءمتها من كتاب الطالب - األحياء للصف الحادي عشر - من سلسلة كامبريدج لألحياء  هذه نسخة تمَّ
 لمستوى الدبلوم العام والمستوى المتقدم AS & A Level للمؤلفين ماري جونز، ريتشارد فوسبيري، دينيس تايلور، 

جنيفر غريغوري.

تمت مواءمة هذا الكتاب بناًء على العقد الموقع بين وزارة التربية والتعليم ومطبعة
جامعة كامبريدج.

ال تتحمل مطبعة جامعة كامبريدج المسؤولية تجاه المواقع اإللكترونية
المستخدمة في هذا الكتاب أو دّقتها، وال تؤكد أن المحتوى الوارد على تلك المواقع دقيق

ومالئم، أو أنه سيبقى كذلك.

تمت مواءمة الكتاب
بموجب القرار الوزاري رقم ٢.٢٢/١٢١ واللجان المنبثقة عنه

جميع حقوق الطبع والتأليف والنشر محفوظة لوزارة التربية والتعليم
أ أو ترجمته  وال يجوز طبع الكتاب أو تصويره أو إعادة نسخه كامًل أو مجّزً

أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات بهدف تجاري بأي شكل من األشكال
إاّل بإذن كتابي مسبق من الوزارة، وفي حال االقتباس القصير يجب ذكر المصدر.
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د، وعلى آله وصحبه  الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على خير المرسلين، سّيدنا ُمحمَّ
أجمعين. وبعد:

فقد حرصت وزارة التربية والتعليم على تطوير المنظومة التعليمية في جوانبها ومجاالتها المختلفة 
كافة؛ لتُلّبي ُمتطلّّبات المجتمع الحالية، وتطلُّعاته المستقبلية، ولتتواكب مع الُمستجّدات العالمية في 
اقتصاد المعرفة، والعلوم الحياتية المختلفة؛ بما يؤّدي إلى تمكين المخرجات التعليمية من المشاركة 

في مجاالت التنمية الشاملة للسلطنة.

نات المنظومة التعليمية، بمراجعة  ًنا أساسًيا من مكوِّ وقد حظيت المناهج الدراسية، باعتبارها مكوِّ
التدريس،  وطرائق  الدراسية،  المقّررات  من  بدًءا  المختلفة؛  نواحيها  في  شامل  وتطوير  مستمرة 
وأساليب التقويم وغيرها؛ وذلك لتتناسب مع الرؤية المستقبلية للتعليم في السلطنة، ولتتوافق مع 

فلسفته وأهدافه.

وقد أولت الوزارة مجال تدريس العلوم والرياضيات اهتماًما كبيًرا يتالءم مع مستجدات التطور 
الدولية؛  الخبرات  من  االستفادة  إلى  اتَّجهت  المنطلق  هذا  ومن  والمعرفي.  والتكنولوجي  العلمي 
اتساًقا مع التطوُّر المتسارع في هذا المجال، من خالل تبّني مشروع السالسل العالمية في تدريس 
لدى  واالستنتاج  والتقّصي  البحث  مهارات  تنمية  أجل  من  الدولية؛  المعايير  وفق  الماّدتَين  هاتَين 
الطلبة، وتعميق فهمهم للظواهر العلمية المختلفة، وتطوير قدراتهم التناُفسية في المسابقات العلمية 

والمعرفية، وتحقيق نتائج أفضل في الدراسات الدولية.

ًقا ألهداف التعليم في  إن هذا الكتاب، بما يحويه من معارف ومهارات وقيَم واتجاهات، جاء ُمحقِّ
نه من أنشطة وصور ورسوم.  السلطنة، وموائًما للبيئة العمانية، والخصوصية الثقافية للبلد، بما يتضمَّ

وهو أحد مصادر المعرفة الداعمة لتعلُّم الطالب، باإلضافة إلى غيره من المصادر المختلفة.

نتمّنى ألبنائنا الطلبة النجاح، ولزمالئنا المعلّمين التوفيق فيما يبذلونه من جهود ُمخِلصة، لتحقيق 
لموالنا  الحكيمة  القيادة  ظل  تحت  العزيز،  الوطن  لهذا  خدمة  السامية؛  التربوية  الرسالة  أهداف 

حضرة صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق المعّظم، حفظه اهلل ورعاه.

واهلل ولي التوفيق

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم 

  تقديم
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xi

المقدمة

  المقدمة
كامبريـدج لمنهـج  كتـب  الـذي  األحيـاء  علـم  كتـاب  إلـى  أساسـّي  بشـكل  الكتـاب  هـذا   يسـتند 
منهـج  مـن  األول  الدراسـي  الفصـل  ويغطـي   .)Cambridge AS & A Level Biology 9700( 

سلطنة عمان لمادة األحياء للصف الحادي عشر.

تعتمد دراسة الكتاب على جهودك الخاصة في التعلم، وعلى ما يوجهك المعلم إليه. وترتكز وحداته 
على المعارف والمهارات التي درستها في سنوات سابقة، كما ترتكز بعض الوحدات المتأخرة على 

المعرفة المتأتية من الوحدات التي عرضت قبلها.

تؤّمن الكثير من األسئلة الواردة في المحتوى فهًما أعمق للحقائق والمفاهيم، وبالتالي لن يكفي حفظ 
العبارات ومحتوى الرسوم التخطيطّية، واسترجاعها، بل يفترض بك أن تطّور فهًما معّمًقا لكل مفهوم. 

وسيساعدك في تحقيق ذلك محاولتك اإلجابة عن األسئلة الواردة ضمن الوحدات وفي نهايتها. 

من  الرغم  على  ببعض،  بعضها  ترتبط  الكتاب  موضوعات  جميع  أن  إدراك  جًدا  المهم  من 
روابط  تكوين  إلى  وستحتاج  المختلفة،  الموضوعات  من  سلسلة  شكل  على  ستدرسها  أنك 
تتطلب  قد  المثال،  سبيل  على  األسئلة.  بعض  عن  اإلجابة  من  لتتمّكن  المختلفة  المفاهيم  بين 
وعمليات  المعدية  واألمراض  البروتين  بناء  عن  المعرفة  بين  الجمع  األسئلة  أحد  عن  اإلجابة 
ومنها: باستمرار،  تتكرر  األساسّية  المفاهيم  بعض  أن  وستالحظ  الثدييات.  في  النقل 

الخاليا كوحدات للحياة.  �

العمليات الكيميائّية الحيوّية.  �

.DNA جزيء الوراثة  �

الكائنات الحّية في بيئاتها.  �

المالحظة والتجربة.  �
أسئلة  بعض  في  ستجد  اآلن.  تتعلمه  بما  ارتباطه  ومدى  سابًقا،  تعلمته  ما  في  تعلمك،  أثناء  فّكر، 
أن  على  تحفزك  وهي  فيها،  التفكير  يمكنك  معّينة  روابط  الوحدات  نهاية  في  الواردة  التفكير 
أثناء  وقدراتك  وقتك  من  استفادة  أقصى  تحقيق  في  يساعدك  بما  تعلمك،  طريقة  في  تفكر 
لتستكشف  وحدة  كل  نهاية  في  الواردة  الذاتي  التقويم  قوائم  من  أيًضا  االستفادة  يمكنك  تعلمك. 
دراسته.  في  الجهد  من  مزيد  بذل  إلى  حاجة  في  كنت  إذا  ما  وتعرف  موضوع،  لكل  فهمك  مدى 

لألنشطة  إجرائك  مع  مهاراتك  وستطّور  األحياء،  كتاب  في  ا  مهّمً جزًءا  العملّية  المهارات  تمثل 
واالستقصاءات العملّية المرتبطة بالموضوعات التي تدرسها.
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يؤّمن كتاب التجارب العملية واألنشطة إرشادات عامة ذات صلة بكثير من المهارات التي تحتاج إلى 
تطويرها وأنت تجري األنشطة واالستقصاءات العملّية - ومن ذلك، رسم التمثيالت البيانّية وتحليلها 
والتخطيط للتجارب - وحل المسائل المختلفة. كما يشتمل على الكثير من الشروح، بما فيها الشرح 

المفّصل عن كيفّية إجراء جميع االستقصاءات العملّية التي يتضمنها المنهج.

ستكون دراستك لكتاب األحياء هذا مثيرة لالهتمام، بخاصة مع االكتشافات المتالحقة والتقنيات 
اللتَين  الفائدة والمتعة  التي تعرضها وسائل اإلعالم. لذا، نأمل أن تجد في ما ستدرسه  الجديدة 

نتوّخاهما، وأن تطّور مزيًدا من االهتمام بعلم األحياء باستمرار. 
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  كيف تستخدم هذه السلسلة

في  عشر  الحادي  الصف  في  للطلبة  الدعم  المصادر(  )أو  المكّونات  هذه  تقّدم 
سلطنة عمان لتعلم مادة األحياء واستيعابها، حيث تعمل كتب هذه السلسلة جميعها 
مًعا لمساعدة الطلبة على تطوير المعرفة والمهارات العلمية الالزمة لهذه المادة. 
مهارات  من  وتمكينهم  للطلبة  المعارف  هذه  إليصال  للمعلمين  الدعم  تقّدم  كما 

االستقصاء العلمي.
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العملية واألنشطة« على أنشطة  التجارب  يحتوي »كتاب 
تّم اختيارها بعناية، بهدف  الوحدة، والتي  وأسئلة نهاية 
التي  المختلفة  المهارات  تطوير  على  الطلبة  مساعدة 
األحياء.  كتاب  دراسة  في  تقدمهم  أثناء  إليها  يحتاجون 
كما تساعد هذه األسئلة الطلبة على تطوير فهمهم لمعنى 
إلى  األفعال اإلجرائية المستخدمة في األسئلة، إضافة 

دعمهم في اإلجابة عن األسئلة بشكل مناسب.
كما يحّقق هذا الكتاب للطلبة الدعم الكامل الذي سوف 
يساعدهم على تطوير مهارات االستقصاء العملية األساسية 
االستقصاءات،  تخطيط  المهارات  هذا  وتشمل  جميعها. 
الفرضيات،  وطرح  معه،  التعامل  وكيفية  الجهاز  واختيار 

وتدوين النتائج وعرضها، وتحليل البيانات وتقييمها.

األحياء  لمنهج  شاماًل  دعًما  الطالب«  »كتاب  يقّدم 
للصف الحادي عشر في سلطنة عمان، ويقّدم شرًحا 
للحقائق والمفاهيم والتقنيات العلمية بوضوح، كما 
يستخدم أمثلة من العالم الواقعي للمبادئ العلمية. 
واألسئلة التي تتضمنها كل وحدة تساعد على تطوير 
فهم الطلبة للمحتوى، في حين أن األسئلة الموجودة 
في نهاية كل وحدة تحقق لهم مزيًدا من التطبيقات 

العلمية األساسية.

كيف تستخدم هذه السلسلة
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العملية  التجارب  »كتاب  و  الطالب«  »كتاب  المعلم  دليل  يدعم 
فيهما.  الموجودة  العملية  والمهارات  األسئلة  ويعزز  واألنشطة«، 
كل  عن  وإجابات  للتدريس  تفصيلية  أفكاًرا  الدليل  هذا  ويتضّمن 
سؤال ونشاط وارد في »كتاب الطالب« وفي »كتاب التجارب العملية 
واألنشطة«، فضاًل عن اإلرشادات التعليمية لكل موضوع، بما في 
والتقويم  النشط  للتعلم  وأفكار  المقترحة،  التدريس  خطة  ذلك 
التمهيدية،  واألنشطة  بالموضوع،  المرتبطة  والمصادر  التكويني، 
والتعليم المتمايز )تفريد التعليم( والمفاهيم الخاطئة وسوء الفهم. 
العملية  االستقصاءات  إلجراء  مفصاًل  دعًما  أيًضا  يتضمن  كما 
ذلك  في  بما  واألنشطة«،  العملية  التجارب  »كتاب  في  وتنفيذها 
فقرات »مهم« لجعل األمور تسير بشكل جيد، إضافة إلى مجموعة 
من عينات النتائج التي يمكن استخدامها إذا لم يتمكن الطلبة من 

إجراء التجربة، أو أخفقوا في جمع النتائج النموذجية.
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خالل دراستك هذا الكتاب، ستالحظ الكثير من الميزات المختلفة التي ستساعدك في 
التعلم. هذه الميزات موضحة على النحو اآلتي:

  كيف تستخدم هذا الكتاب

أهداف التعّلم
تُمّثل هذه األهداف مضمون كل وحدة دراسية، وتساعد على إرشاد الطلبة خالل دراسة 
»كتاب الطالب«، كما تشير إلى المفاهيم المهمة المطروحة في كل موضوع، ويتم التركيز 

عليها عند تقويم الطالب. 

قبل أن تبدأ بدراسة الَوحدة

تحتوي هذه الميزة على أسئلة وأنشطة تتمحور حول المعرفة القبلية للموضوعات التي 
ستحتاج إليها قبل البدء بدراسة الوحدة.

العلوم ضمن سياقها
تُقّدم هذه الميزة أمثلة وتطبيقات واقعية للمحتوى الموجود في كل وحدة دراسية، ما 

يعني أنها تشجع الطلبة على إجراء المزيد من البحث في الموضوعات المختلفة.

مهارة عملية
ال يحتوي هذا الجزء من الكتاب على تعليمات مفصلة إلجراء تجارب معّينة، لكنك 

ستجد، في مرّبعات النص هذه، توجيهات أساسية حول النشاط العملي الذي تحتاج إلى 
تطبيقه. 

علمية مصطلحات 
يتم تمييز المصطلحات 

األساسية في النص 
عند تقديمها ألول 
مرة. ثم يتم تقديم 

تعريفات لها في 
الهامش تشرح معاني 

هذه المصطلحات.
سوف تجد أيًضا 

تعريفات لهذه 
المصطلحات في 

قائمة المصطلحات 
الواردة في نهاية هذا 

الكتاب.

أفعال إجرائية
لقد تّم إبراز األفعال 

اإلجرائية الواردة 
في المنهج الدراسي 
بلون غامق في أسئلة 
نهاية الوحدة، ويمكن 

استخدامها في 
االختبارات، خصوًصا 

عندما يتم تقديمها 
للمرة األولى. وستجد 

في الهامش تعريًفا 
لها.

سوف تجد أيًضا 
التعريفات نفسها في 
قائمة المصطلحات 

الواردة في نهاية هذا 
الكتاب.

أسئلة
يتخلّل النص أسئلة تمنحك فرصة للتحقق من أنك قد فهمت الموضوع الذي قرأت عنه. 

أمثلة

تحتوي على أمثلة محلولة توّضح كيفية استخدام صيغة رياضية معّينة إلجراء عملية 
حسابية.

مهّم
يتم في مرّبعات النص 

هذه إدراج حقائق 
وإرشادات مهّمة 

للطلبة.

كيف تستخدم هذا الكتاب
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ملّخص

تحتوي مرّبعات النص هذه على ملّخص للنقاط الرئيسية في نهاية كل وحدة.

أسئلة نهاية الوحدة
 تقيس هذه األسئلة مدى تحّقق األهداف التعليمية في الوحدة، وقد يتطلب بعضها استخدام معارف علمية من وحدات 

سابقة. تتوافر إجابات هذه األسئلة في دليل المعلم.

قائمة تقييم ذاتي
تلي الملّخص عبارات تتضّمن عناوين منها: »أستطيع أن« التي تتطابق مع أهداف التعلم الموجودة في بداية الوحدة؛    

و »أحتاج إلى بذل المزيد من الجهد«، أو »متمّكن إلى حدٍّ ما« اللتَين تشيران إلى وجوب مراجعة ما تراه ضرورًيا في 
هذا المجال. وقد تجد أنه من المفيد تقييم مدى ثقتك بكل من هذه العبارات أثناء عملية المراجعة.

أراجع أستطيع أن
الموضوع

أحتاج إلى 
بذل المزيد 
من الجهد

متمّكن إلى 
حدٍّ ما

مستعّد 
للمضي 

قدًما



  الوحدة الثالثة

 Enzymes اإلنزيمات
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قبل أن تبدأ بدراسة الَوحدة

عن  درست  مّما  انطالًقا  بروتينات.  اإلنزيمات  معظم   �

خصائص  ناقش  الثانية،  الوحدة  في  البروتينات 
البروتينات التي تجعلها مناسبة لتعمل كعوامل حّفازة في 

الخاليا الحّية.

لمصطلح  فهمك  من  تحّقق  حّفازة.  عوامل  اإلنزيمات   �

العامل الحّفاز بذكر خاّصيتَين مهّمتَين للعوامل الحّفازة.

أهداف التعّلم 

3-1  يذكر أّن اإلنزميات بروتينات كروّية حتّفز 
التفاعالت داخل اخلاليا  أو تفرز لتحّفز 

التفاعالت خارج اخلاليا.
3-2  يشرح طريقة عمل اإلنزميات من حيث املوقع 

النشط، ومعقد اإلنزمي- املادة املتفاعلة، وتخفيض 
طاقة التنشيط وتخصصية اإلنزميات، وفًقا 

لفرضية التالؤم املستحث.
3-3  يشرح كيف يستقصي سير التفاعالت احملّفزة 
باإلنزمي عن طريق قياس سرعة تكّون النواجت 

باستخدام الكتاليز وسرعة اختفاء املاّدة املتفاعلة 
باستخدام األميليز.

3-4  يلّخص استخدام مقياس األلوان لقياس سير 
التفاعالت احملّفزة باإلنزمي التي تتضّمن تغّيرات 

يف اللون.

3-5  يستقصي ويشرح تأثير العوامل اآلتية في سرعة 
التفاعالت المحّفزة باإلنزيم: 

●  تركيز اإلنزمي  

●  تركيز املادة املتفاعلة  

●  تركيز املثّبط  

3-6  يشرح أّن أقصى سرعة للتفاعل )Vmax( تستخدم 
الشتقاق ثابت ميكايليس و مينتني )Km(، الذي 
يستخدم ملقارنة تالؤم اإلنزميات املختلفة مع 

موادها املتفاعلة.
3-7  يشرح تأثير املثّبطات العكسّية، التنافسّية وغير 

التنافسّية، على نشاط اإلنزميات.
3-8  يصف الطرق المختلفة للنشاط بين اإلنزيم 

المثّبت باأللجينات )أو الصمغ الهالمي األلجيني( 
واإلنزيم نفسه الحّر في محلول، ويذكر ميزات 

استخدام اإلنزيمات المثّبتة. 
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العلوم ضمن سياقها

أفضل وسائل الدفاع، الهجوم

Bombardier )تمتلك خنفساء بومباردييه )الخنفساء القاذفة
مـن  تحميهـا  وناجحـة  مثيـرة  دفـاع  اسـتراتيجّية   beetle

الصـورة  والضفـادع،  العناكـب  مثـل  المفترسـة  الحيوانـات 
3-1، وتعتمـد علـى السـرعات الفائقـة للتفاعالت المحّفزة 
تطلـق  مفتـرس،  مـن  لتهديـد  تتعـّرض  فعندمـا  باإلنزيـم. 
مـن مؤخـرة بطنهـا رذاًذا كيميائًيـا حـاًرا جـًدا، تقـذف بـه 
مهاجمهـا، مترافًقـا مـع صـوت قرقعـة مرتفـع. كمـا يمكـن 
للخنفسـاء أن تديـر مؤخـرة بطنهـا لتـرّش رذاذهـا بدقـة في 
كل االتجاهـات. وأثنـاء ترّنـح الحيـوان المفترس نتيجة هذا 

الهجـوم المفاجـئ، تهـرب الخنفسـاء.

ما العمل الذي تقوم به اإلنزيمات في حالة الدفاع هذه؟ 
يوجد في جوف هذه الخنفساء ُحجرة للمزج الكيميائي، 
والهيدروكينون.  الهيدروجين  بيروكسيد  داخلها  يطلق في 
في  الموجودان  والبيروكسيديز  الكتالييز  إنزيما  ويعمل 
بماليين  المرّكبَين  هَذين  تفاعالت  تسريع  على  الحجرة 
الهيدروجين  بيروكسيد  يتفكك  للتفاعل،  ونتيجة  المرات. 
ألكسدة  األكسجين  يستخدم  حيث  وماء،  أكسجين  إلى 
الهيدروكينون إلى كينون. وتتصف هذه التفاعالت بكونها 
 20 % تبّخر  التي  الحرارة  من  كبيًرا  قدًرا  تطلق  عنيفة، 

تقريًبا من السائل الناتج. وفي غضون أجزاء من الثانية، 
وبشكل مباغت، يتّم إطالق مزيج من الغاز والسائل المغلي 
)الحار جًدا( ذي الرائحة الكريهة، عبر صّمام فتحة خاصة.

سؤال للمناقشة
عند  الدفاع  آلّية  في  بحث  إجراء  إن  يقول  من  ●   هناك 

بّرر  للمال.  وهدًرا  للوقت  مضيعة  بومباردييه  خنفساء 
أهّمية إجراء األبحاث في ذلك.

الصورة 3-١ خنفساء بومباردييه ترش رذاًذا 
ا عىل أصبع أحد الباحثني. كيميائيًّا حاّرا جدًّ

٣-١ ما هو اإلنزيم؟
التفاعل الكيميائي من  Enzyme عامل حّفاز حيوي. هو عامل حّفاز ألنه يسرع  اإلنزمي 
دون أن يتغير في نهاية التفاعل، ويُعّد حيوّيًا ألن كل اإلنزيمات تتكون من جزيئات حيوية، 

ومعظمها بروتينات. في هذه الوحدة سوف نتطرق فقط إلى اإلنزيمات البروتينية.

ومن الخصائص المهّمة أيًضا:

●  اإلنزيمات البروتينية كروّية، تنطوي على هيئة أشكال محددة.

●  تحفز اإلنزيمات معظم تفاعالت األيض في الكائنات الحية، لذا فاإلنزيمات ضرورّية 
للحياة.

 Amylase على سبيل المثال أميليز ،ase - )تنتهي كثير من أسماء اإلنزيمات بالمقطع )-يز  ●
.ATP سينثيز Synthase و

مصطلحات علمية

 :Enzymes اإلنزيمات
هي جزيئات غالًبا 

بروتينية، ينتجها الكائن 
كعوامــل  وتعمــل  الحــي 
حّفازة حيوية في التفاعل 
طــريق  عــن  الكيميــائي 
التنشيط. طاقة  خفض 
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اإلنزميات داخل اخللية واإلنزميات خارج اخللية 
ليست جميع اإلنزيمات تعمل داخل الخاليا، فالتي تعمل منها داخل الخاليا تسّمى إنزيمات 
خارج  تفاعالت  لتحفز  الخاليا  تفرزها  التي  اإلنزيمات  أّما  Intracellular؛  خلوية  داخل 
القناة  في  الهاضمة  اإلنزيمات   .Extracellular خلوية  خارج  إنزيمات  فتسّمى  الخاليا 
الهضمية جميعها إنزيمات خارج خلوية. وبعض الكائنات الحّية تفرز إنزيمات إلى خارج 
أجسامها، فالفطريات على سبيل المثال، تفرز اإلنزيمات إلى خارج أجسامها لهضم الطعام 

في الوسط الغذائي الذي تنمو عليه.

٣-2 طريقة عمل اإلنزيمات
تكون جزيئات اإلنزيمات ملتفة في أشكال دقيقة ثالثّية األبعاد، كما هو الحال في جميع 
البروتينات الكروّية. ومجموعات R المحبة للماء، وهي السالسل الجانبّية الموجودة على 
السطح الخارجي للجزيء، تجعل هذه الجزيئات قابلة للذوبان في الماء في السيتوبالزم. 

فرضّية التالؤم املستحث
لقد درست في الصف التاسع فرضية القفل والمفتاح Lock-and-key hypothesis التي 
تصف كيفية تفاعل اإلنزيم مع المادة المتفاعلة. ووفًقا لهذه النظرية، فإن املوقع النشط 
Active site لإلنزيم له شكل محدد، يتناسب تماًما مع المادة المتفاعلة ليسمح بارتباطها، 

وهذا يعني أن اإلنزيم يّتصف بالتخصصّية. 
في عام 1959 م، ُعّدلت فرضية القفل والمفتاح في ضوء الدليل على أن جزيئات اإلنزيم أكثر 
مرونة مّما تقترحه فرضّية القفل والمفتاح. تُعرف الفرضّية الحديثة لطريقة عمل اإلنزيم 
باسم فرضّية التالؤم املستحث Induced-fit hypothesis، والتي تفترض أنه يمكن لإلنزيم، 
إلى  المتفاعلة  المادة  تغييًرا طفيًفا، عند دخول  يغّير شكله  أن  المتفاعلة،  للمادة  وأحياًنا 
اإلنزيم، لضمان التالؤم المثالي؛ األمر الذي يجعل نشاطه أكثر كفاءة. وفي الموقع النشط، 
عندما يرتبط اإلنزيم بالمادة المتفاعلة، تتكّون روابط مؤقتة بين المادة المتفاعلة وبعض 

مجموعات R من األحماض األمينّية في اإلنزيم، فينتج معقد اإلنزيم-المادة المتفاعلة.

مصطلحات علمية

الموقع النشط 
Active site: منطقة 

على ُجزيء اإلنزيم ترتبط
فيها المادة المتفاعلة.

فرضّية التالؤم 
 Induced-fit المستحث

hypothesis: فرضّية 

في عمل اإلنزيم 
تنّص على أن للمادة 

المتفاعلة شكاًل متّمًما 
لشكل الموقع النشط 

في اإلنزيم، لكنه ال 
يالئمه كلّيًا أو يمكن أن 
تغّير المادة المتفاعلة 
شكلها أحياًنا لتحقيق 

التالؤم المثالي، من 
دون أن يفقد اإلنزيم 

تخصصّيته. 

سؤال
1  استقصى أحد الطلبة تأثير عدة عوامل حّفازة مختلفة 
ماء  إلى  الهيدروجين  بيروكسيد  تحلل  معدل  على 
التفاعل من خالل كمية  وأكسجين. يُحكم على سرعة 
الرغوة التي شكلتها محتويات األنبوبة عند إضافة عامل 

حّفاز )األكسجين هو نتاج التفاعل ويشكل فقاعات(.
  استخدم الطالب بُرادة الحديد وثاني أكسيد المنغنيز 
الكتاليز  إنزيم  واستخدم  كعوامل حّفازة غير عضوّية، 
الكبد  من  وقطًعا  تجارًيا(،  )متوافر  المحضر صناعًيا 

الكتاليز  يحتويان على  وكالهما  البطاطس،  درنة  ومن 
الذي يحفز تفكيك بيروكسيد الهيدروجين.

أظهرت النتائج ما يأتي:
●  إنزيم الكتاليز والكبد والبطاطس أكثر كفاءة بكثير 

من العوامل الحّفازة غير العضوّية.
●  إنزيم الكتاليز النقي أكثر كفاءة من الكبد والبطاطس.

الكبد أكثر كفاءة من البطاطس.  ●
الكبد المطحون أكثر كفاءة من قطع الكبد.  ●

ر نتائج الطالب. فسِّ
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التالؤم  فرضية  حسب  أكثر  أو  جزيئَين  إلى  المتفاعلة  المادة  ُجزيء  فيه  يتفكك  تفاعاًل  اإلنزيم  يحفز  أن  يمكن 
المستحث، كما يبّين الشكل 3-1. وقد يحفز أيًضا تفاعاًل يرتبط فيه جزيئان مًعا، ومثال على ذلك تكوين ثنائي 
الببتيد من حمَضين أمينيَّين، كما هو موّضح في الشكل 3-2. يبّين هذا الرسم أيًضا معقد اإلنزيم-الناتج الذي يتكّون 
لمّدة قصيرة قبل تحّرر الناتج. وعندما يكتمل التفاعل، يترك الناتج الموقع النشط، من دون أن يحدث أي تغّير في 

اإلنزيم، بحيث يصبح متاًحا اآلن ليرتبط فيه أي ُجزيء آخر من مادة متفاعلة.
يمكن أن يكون معدل التفاعل الكلي مرتفًعا جًدا. على سبيل المثال: يمكن أن يرتبط ُجزيء إنزيم الكتاليز مع جزيئات 

بيروكسيد الهيدروجين ويفّككها إلى ماء وغاز األكسجين، مطلًقا النواتج بمعدل 10 ماليين ُجزيء في الثانية.

 

 

 

 

 

 

 

 

الشكل ٣-2 رسم تخطيطي يوضح كيفية تحفيز اإلنزيم ارتباط جزيَئين مًعا. الحظ أن اإلنزيم قد تغير شكله 
قليًل عند ارتباطه بالمادة المتفاعلة ، ولكنه يعود إلى شكله السابق بعد تحفيز التفاعل.

اإلنزيم 

المادة المتفاعلة 
)جزيئان(

معقد اإلنزيم- المادة المتفاعلة
ناتج

 معقد 
اإلنزيم-الناتج

الشكل ٣-1 كيفية تحفيز اإلنزيم تفكيك جزيء المادة المتفاعلة إلى جزيَئين ناتجين.

المادة المتفاعلة )تدخل  اإلنزيم 
عند الموقع النشط لالرتباط به(

نواتج )تترك 
الموقع النشط(

  اإلنزيم

  اإلنزيم )يتحرر دون أي 
تغيير ليرتبط  فيه جزيء 
آخر من  مادة متفاعلة(.

مع ارتباط المادة المتفاعلة باإلنزيم، 
يتغير شكل الموقع النشط لضمان 
التالؤم المثالي الالزم  لالرتباط،  

فيتكون معقد اإلنزيم-المادة المتفاعلة.

تتحّول المادة 
المتفاعلة إلى نواتج.

معقد اإلنزيم-المادة 
معقد اإلنزيم-النواتجالمتفاعلة 
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الشكل ٣-٣ يفّكك الليسوزايم في تفاعل تحلل مائي سلسلة ببتيدوجاليكان.)أ( يبّين الرسم التخطيطي تكوين معقد اإلنزيم- المادة 
المتفاعلة ومعقد اإلنزيم- الناتج وتحرير النواتج. )ب( يبّين النموذج الفراغي ارتباط المادة المتفاعلة بالموقع النشط لإلنزيم. المادة 

المتفاعلة سلسلة ببتيدوجاليكان تنزلق بدقة في التجويف )الموقع النشط(، وتتفكك بفعل اإلنزيم. تعطي العديد من هذه السالسل 
صالبة لجدران الخاليا البكتيرّية؛ وعندما تتفكك السالسل تفقد الجدران صالبتها وتنفجر الخلّية البكتيرية باإلسموزّية.

)أ(

اإلنزيم   

اإلنزيم   

معقد اإلنزيم-المادة 
المتفاعلة

نواتج

)ب(

مثال الليسوزايم
يظهر تفاعل المادة المتفاعلة مع الموقع النشط، بما في ذلك التغيير الطفيف في شكل اإلنزيم )التالؤم المستحث( 
الناتج من ارتباط المادة المتفاعلة، بوضوح من خالل إنزيم الليسوزايم Lysozyme. يتشّكل الليسوزايم في الدموع 
واللعاب وإفرازات أخرى، وهو يعمل كدفاع طبيعي ضد البكتيريا، وذلك عن طريق تفكيك سالسل الببتيدوجاليكان 
Peptidoglycan المكونة لجدران خاليا البكتيريا. لقد تم توضيح التركيب الثالثي لإلنزيم في الوحدة الثانية. يبّين 

الشكل ٣-٣ أ تفكيك سالسل الببتيدوجاليكان في جدار خلّية البكتيريا في الموقع النشط إلنزيم الليسوزايم. 

اإلنزميات تخفض طاقة التنشيط
تزيد اإلنزيمات من معدل حدوث التفاعالت الكيميائّية. وبدون اإلنزيمات ستحدث معظم 

التفاعالت في الخلّية الحّية ببطء شديد لدرجة يصعب معها وجود الحياة.
ال تتحّول المادة المتفاعلة في كثير من التفاعالت إلى نواتج قبل تزويدها ببعض الطاقة. 

تسّمى هذه الطاقة طاقة التنشيط Activation Energy الشكل ٣-٤ أ.
يمّثل تسخين المواد إحدى وسائل توفير الطاقة اإلضافّية الالزمة، على سبيل المثال: يلزم 
تسخين كاشف بندكت ومحلول السّكر مًعا في اختبار بندكت للكشف عن السّكر المختزل، 

لكي يتفاعال.
تتجاوز اإلنزيمات هذا األمر ألنها تخفض طاقة تنشيط التفاعالت التي تحفزها، كما هو 
مبين في الشكل ٣-٤ب. وهي تقوم بذلك باحتواء المادة أو المواد المتفاعلة بطريقة يمكن 
لجزيئاتها أن تتفاعل بسهولة. وكنتيجة لذلك، تحدث التفاعالت المحفزة باإلنزيمات بسرعة 

في درجة حرارة أقل بكثير مّما تحتاج إليه مع أية طريقة أخرى.

مصطلحات علمية

طاقة التنشيط
 :Activation energy

الطاقة التي يجب توفيرها
لحدوث التفاعل. تخفض 
اإلنزيمات طاقة التنشيط 

الالزمة لتحويل المادة 
المتفاعلة  إلى  ناتج.

المادة 
المتفاعلة  

معقد اإلنزيم-الناتج
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لكي تتغّير المادة المتفاعلة إلى ناتج، يجب أن ترتفع طاقة 
 المادة المتفاعلة بمقدار يسمى

 »طاقة التنشيط«، ولمدة وجيزة. 
 ويمكن تحقيق ذلك بتسخين 

المادة المتفاعلة.

)أ(

قة 
طا

سير التفاعل

عندما يرتبط ُجزيء المادة المتفاعلة بالموقع النشط 
 لإلنزيم، يتغّير شكله قليًل، بما يجعل تغيير المادة

 المتفاعلة إلى ناتج سهًل، ويتطّلب مقداًرا قليًل من 
طاقة التنشيط.

طاقة التنشيط 
مادة متفاعلة 

نواتج

)ب(

٣-٣ استقصاء سير تفاعل محّفز باإلنزيم
قياس معدل تكّون الناجت

المادة المتفاعلة.  الناتج من  التفاعل الذي يتحكم فيه اإلنزيم بقياس معدل تكّون  يمكن إجراء استقصاء عن سير 
يبّين الشكل 3-٥ نتائج مثل هذا االستقصاء باستخدام إنزيم الكتاليز. يوجد هذا اإلنزيم في أنسجة معظم الكائنات 
الحّية، وهو يحفز تفكيك بيروكسيد الهيدروجين إلى ماء وغاز األكسجين )يتكّون بيروكسيد الهيدروجين أحياًنا داخل 
الخاليا، وهو سام لذا يجب التخلّص منه بسرعة(. ويمكن جمع حجم غاز األكسجين المتحّرر وقياسه، لذا يسهل 

متابعة التفاعل.
حالما يمتزج اإلنزيم بالمادة المتفاعلة، تتحرر فقاعات غاز األكسجين O2 الذي يمكن جمعه بكميات كبيرة، وقياسه 
في الدقيقة األولى من التفاعل. ومع استمرار التفاعل، ينخفض معدل تحرير غاز O2 تدريجًيا، ويتباطأ التفاعل إلى 

أن يتوقف كلّيًا.
والمادة  اإلنزيم  مزج  بداية  فعند  التفاعل سريًعا،  يبدأ 
كبيًرا،  المتفاعلة  المادة  يكون عدد جزيئات  المتفاعلة، 
المادة  من  ُجزيء  على  إنزيم  ُجزيء  كل  يحتوي  بحيث 
الذي  المعدل  ويعتمد  النشط.  موقعه  في  المتفاعلة 

يحدث به التفاعل على:
• عدد جزيئات اإلنزيم المتوافرة.

المادة  تحويل  اإلنزيم  بها  يستطيع  التي  •  السرعة 
المتفاعلة إلى ناتج، وإطالقه، ثم االرتباط بجزيء آخر 

من المادة المتفاعلة.
نـاتج،  إلـى  المتفاعلة  المـادة  مـن  المـزيد  تحويل  ومـع 
ينخفض عدد جزيئات هذه المادة لالرتباط باإلنزيمات. 

قة 
طا

سير التفاعل

طاقة التنشيط 

نواتج

مادة متفاعلة 

الشكل ٣-٤ طاقة التنشيط.)أ( بدون اإلنزيم. )ب( بوجود اإلنزيم.
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إلى  الكتاليز  ُأضيف  باإلنزيم.  المحفز  التفاعل  الشكل ٣-٥ سير 
بيروكسيد الهيدروجين في الزمن 0. ُجمع الغاز المتحّرر في حقنة غاز، 

. 30 s وتّمت قراءة الحجم كل
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)ب(

لترتبط في  المتفاعلة  المادة  »انتظار« وصول جزيئات  اإلنزيمات في  تكون جزيئات  وقد 
أن  إلى  التفاعل  يتباطأ  المتفاعلة  المادة  انخفاض عدد جزيئات  النشطة. وعند  مواقعها 

يتوقف نهائًيا.

يكون منحنى التمثيل البياني، كما هو مبّين في الشكل 3-٥ أعلى ميًل في بداية التفاعل. 
ويكون معدل التفاعل الذي يتحكم به اإلنزيم سريًعا دائًما في بدايته، ويسّمى هذا المعّدل 

بالمعّدل األولي للتفاعل.

استخدام مقياس األلوان لقياس سير التفاعل الذي يتحكم به 
اإلنزمي

إذا كانت الطريقة المستخدمة لقياس سير التفاعل الذي يتحكم به اإلنزيم تتضّمن تغّير 
اللون، فإن مقياس األلوان Colorimeter يمكن أن يستخدم لقياس تغّير اللون كمّيًا، وهذه 

الطريقة تتوافر فيها قيٌم عددية )رقمية( يمكن أن يتّم تمثيلها بيانًيا.
مقياس األلوان أداة تقيس لون المحلول بقياس امتصاص أطوال موجّية مختلفة من الضوء. 
كلما زاد تركيز المادة المسبِّبة للون زاد االمتصاص. يبّين الشكل 3-٦ المكّونات الرئيسّية 

لمقياس األلوان.
في تجربة النشا الموصوفة في المهارات العملية )3-1(، يمكن قياس شدة اللون األزرق 
القاتم الناتج من اختبار اليود باستخدام مقياس األلوان. يعمل اللون كمقياس لكمّية النشا 

المتبقّية. تبّين الصورة 3-٢ النطاق النموذجي لأللوان.
إذا أُجري القياس على مدى أوقات زمنّية معّينة، يمكن رسم منحنى »كمّية النشا المتبقّية« 

مقابل »الزمن«. 
اليود وإنزيم األميليز في  التفاعل عند مزج النشا ومحلول  من السهل مراقبة سير هذا 
أنبوبة واحدة، ثم أخذ قراءات منتظمة لمزيج اللون في هذه األنبوبة بمقياس األلوان. لكن 

ذلك ال يُعّد مثالًيا، ألن اليود يتداخل مع معدل التفاعل ويبطئه.

مصطلحات علمية

مقياس األلوان 
Colorimeter: أداة 

تقيس لون المحلول 
 بقياس امتصاص أطوال

موجّية مختلفة من 
الضوء.

ضوء
محلول في مرشح

أنبوبة 

مقياس اإلضاءة 
وقراءة رقمّية

الصورة ٣-٢ صورة لمجموعة من األلوان التقطت من اختبار الشكل ٣-٦ رسم تخطيطي يبّين كيف يعمل مقياس األلوان. 
اليود أثناء تجربة تستقصي هضم النشا بفعل إنزيم األميليز. تبّين 

األنابيب تزايد الزمن لهضم النشا من اليسار إلى اليمين.
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٣- 4 العوامل المؤثرة في عمل اإلنزيم

تأثير درجة احلرارة والرقم الهيدروجيني pH على معدل نشاط اإلنزمي
سبق أن درست في الصف التاسع، تأثير درجة الحرارة والرقم الهيدروجيني pH على اإلنزيمات. يبّين الشكل 7-3 
تأثير درجة الحرارة على إنزيم نموذجي، ويتضمن تأثير ارتفاع درجة الحرارة على تغيير طبيعة اإلنزيم )مسخ(. يبّين 
الشكل 3-8 تأثير الرقم الهيدروجيني pH على إنزيم نموذجي. توجد أيًضا عوامل أخرى يمكن أن تؤثر على معدل تفاعل 

اإلنزيمات، نعرضها تالًيا بمزيد من التفصيل.

مهارات عملية ٣-1

قياس سرعة اختفاء المادة المتفاعلة
يسهل علينا في بعض األحيان قياس سرعة اختفاء المادة 
الجيدة  األمثلة  ومن  الناتج.  ظهور  بدل سرعة  المتفاعلة 
على ذلك، استخدام األميليز. يفكك هذا اإلنزيم النشا إلى 
فيتفاعل  المائي،  التحلل  بعملّية  المالتوز  المختزل  السّكر 
النشا مع محلول اليود لينتج لوًنا أزرق قاتًما، ويمكن أخذ 
للكشف  التفاعل  أثناء  معروفة  أوقات  في  عّينات صغيرة 
النشا  تحّول  ومع  اليود.  محلول  باستخدام  النشا  عن 

المتفاعل.  المزيج  في  النشا  تركيز  ينخفض  مالتوز،  إلى 
األزرق  من  االختبار  قيد  العّينات  لون  يتغّير  وبالتالي، 
النهاية  في  وصواًل  الباهت،  البّني  ثم  البّني،  إلى  القاتم 
إلى زوال اللون. يمكن تحديد الوقت الذي تطلبه اختفاء 
النشا كلّيًا، إلى أن يعطي اختبار اللون نتيجة عديمة اللون. 
ويمكن أيًضا اختيار نقطة نهاية مناسبة، كتحديد الوقت 

المستغرق لظهور اللون البّني الباهت في اختبار اليود.

سؤال
النشـا  كمّيـة  يمثـل  الـذي  المتوقـع  المنحنـى  أ.  ارسـم   2
بفعـل  النشـا  هضـم  اختبـار  زمـن  مقابـل  المتبقّيـة 

األميليـز.

ب.  كيف يمكن استخدام هذا المنحنى لحساب معدل   
التفاعل األولي؟

10 20 30 40 50 600

الشكل 3-٧ تأثير درجة الحرارة على تفاعل يتحكم به اإلنزيم.

1 3 5 7 9 11 13
pH

الشكل 3-٨ تأثير الرقم الهيدروجيني pH على تفاعل يتحكم 
به اإلنزيم. يعتمد الرقم الهيدروجيني pH األمثل على اإلنزيم: 

في هذه الحالة، الرقم الهيدروجيني pH األمثل هو 7.

عل
تفا

ل ال
عد

م

الرقم الهيدروجيني 
pH األمثل

عل
تفا

ل ال
عد

م

)°C ( درجة الحرارة

مسخ اإلنزيم

درجة الحرارة 
المثلى 

مسخ اإلنزيم 
كلًيا
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الشكل ٣-٩ تأثير تركيز اإلنزيم على معدل التفاعل المحفز باإلنزيم.)أ( أضيفت أحجام مختلفة من مستخلص الكرفس تحتوي على 
إنزيم الكتاليز إلى الحجم نفسه من بيروكسيد الهيدروجين. أضيف الماء المقطر ليكون الحجم الكلي للمزيج نفسه في كل حالة.)ب( 

حساب معدل التفاعل لتركيز كل إنزيم في أول 30 ثانية. 
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تأثير تركيز اإلنزمي على معدل نشاط اإلنزمي
يبّين الشكل 3-٩ أ نتائج استقصاء يتضّمن إنزيم الكتاليز والمادة المتفاعلة بيروكسيد الهيدروجين. فالكتاليز يوجد في 
مستخلص من نبات الكرفس، بحيث أضيفت تراكيز مختلفة من محلول الكتاليز إلى محاليل بيروكسيد الهيدروجين، وقد 
جرى تحضير التراكيز المختلفة عن طريق تغيير الحجم األولي لمستخلص الكرفس، ثم استكمالها بالماء المقّطر إلى 
الحجم القياسي. وكانت كمّية بيروكسيد الهيدروجين )المادة المتفاعلة( نفسها في بداية جميع التفاعالت الخمسة. 
٩ أ. ففي كل حالة كان  يسهل مالحظة التشابه في شكل جميع المنحنيات الخمسة كما هو موّضح في الشكل 3-

التفاعل يبدأ بسرعة كبيرة )منحنى حاد(، ثم يتباطأ تدريجًيا )استقرار المنحنى(.
 يمكن مقارنة معدالت هذه التفاعالت الخمسة لمعرفة تأثير تركيز اإلنزيم على معدل التفاعل. من األفضل مالحظة 
المعدل في بداية التفاعل مباشرة، ألنه مع بدء التفاعل تتفاوت كمّية المادة المتفاعلة في كل تفاعل، وذلك ألن المادة 
المتفاعلة تتحّول إلى ناتج بمعدالت مختلفة في كل من التفاعالت الخمسة. وهكذا، يمكن التأكد من تماثل تركيز 
التأكد أن االختالف في  المعدالت األولّية، يمكن  البداية فقط. وبحساب  المتفاعلة في جميع األنابيب في  المادة 

معدالت التفاعل ناتجة فقط من االختالف في تركيز اإلنزيم وليس من االختالف في تركيز المادة المتفاعلة.
بإمكاننا حساب ميل المنحنى بعد 30 ثانية من بدء التفاعل لحساب المعدل األولي للتفاعل لتركيز كل إنزيم. يمكننا بعد 
ذلك رسم تمثيل بياني آخر كما هو موّضح في الشكل 3-٩ب، بحيث يبّين المعدل األولي للتفاعل مقابل تركيز اإلنزيم.
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الظروف،  هذه  وفي  يزداد خطًيا.  للتفاعل  األولي  المعدل  أن  البياني  التمثيل  هذا  يبّين 
زادت  فكلما  حدوثه؛  يُفترض  ما  وهو  اإلنزيم.  تركيز  مع  طردًيا  التفاعل  معدل  يتناسب 
كمية اإلنزيم زادت المواقع النشطة المتاحة الرتباط المادة المتفاعلة. ومع وفرة المادة 

المتفاعلة، يزداد المعدل األولي للتفاعل خطًيا مع تركيز اإلنزيم.

تأثير تركيز املادة املتفاعلة على نشاط اإلنزمي
يبّين الشكل 3-1٠ نتائج استقصاء يتضّمن استخدام إنزيم الكتاليز وبيروكسيد الهيدروجين 
الكتاليز  يبقى حجم  بينما  الهيدروجين،  بيروكسيد  تباين حجم  إذ يظهر  كمادة متفاعلة. 
ثابًتا. وتّم تمثيل منحنيات غاز األكسجين المتحرر مقابل الزمن لكل تفاعل، وكذلك المعدل 
األولي للتفاعل ألول 30 ثانية. ثم تّم تمثيل المعدالت األولّية للتفاعل مقابل تركيز المادة 

المتفاعلة.

يزداد المعدل األولي للتفاعل أيًضا بازدياد تركيز المادة المتفاعلة، وهو أمر متوقع؛ فكلما 
إاّل  النشطة.  المواقع  إلى  دخولها  مرات  ازداد عدد  المتفاعلة  المادة  ازداد عدد جزيئات 
أنه مع استمرار زيادة تركيز المادة المتفاعلة، والحفاظ على تركيز اإلنزيم ثابًتا، ستمتلئ 
جميع المواقع النشطة لإلنزيم. وإذا أضيف المزيد من المادة المتفاعلة، ال يستطيع اإلنزيم 
ببساطة أن يعمل بسرعة، حيث إن جزيئات المادة المتفاعلة سوف »تنتظر« لترتبط بالموقع 
النشط. يعمل اإلنزيم بالسرعة القصوى الممكنة له، والمسماة Vmax، حيث V تعني السرعة، 

و max تعني القصوى.

مصطلحات علمية

 :Vmax القصوى  السرعة 
السرعة النظرية القصوى
لتفاعل يتحكم به اإلنزيم، 

وتتحقق عندما تكون 
جميع المواقع النشطة 

لإلنزيم ممتلئة.

الشكل 3-١٠  تأثير تركيز المادة 
المتفاعلة على معدل تفاعل محفز باإلنزيم.

سؤال
٣  ارسم رسًما يبّين التمثيل البياني في الشكل 3- ٩ب فيما لو لم يتوافر فائض من بيروكسيد الهيدروجين.
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تركيز المادة المتفاعلة 
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3-5 مقارنة ألفة )تالؤم( اإلنزيمات
األلفة هي مقياس لقوة التجاذب بين شيئين، وتعني األلفة العالية وجود تجاذب قوي. وألفة اإلنزيم هي مقياس قوة 
الجذب بين اإلنزيم والمادة المتفاعلة. فكلما زادت ألفة اإلنزيم للمادة المتفاعلة، زاد احتمال بقاء المادة المتفاعلة في 

الموقع النشط لفترة كافية الستكمال التفاعل، وعموًما كلما زادت األلفة زاد عمل اإلنزيم.

ثمة تباين هائل في السرعة التي تعمل بها اإلنزيمات المختلفة، إذ يمكن لُجزيء اإلنزيم النموذجي تحويل 1000 ُجزيء 
تقريًبا من المادة المتفاعلة إلى ناتج في غضون ثانية واحدة. ومن اإلنزيمات السريعة المعروفة كربونيك أنهيدريز 
Carbonic anhydrase، حيث يمكن لهذا اإلنزيم إزالة 000 600 ُجزيء من غاز ثاني أكسيد الكربون من أنسجة التنّفس 

في الثانية، أي أسرع 107 مرات تقريًبا من سرعة التفاعل بدون وجود اإلنزيم. وهو يّتصف بهذه الكفاءة العالية ألن 
تراكم غاز ثاني أكسيد الكربون في األنسجة يكون مميًتا بسرعة كبيرة.

لقد درست، في الموضوع السابق، أن مؤّشر السرعة القصوى التي يعمل بها اإلنزيم يكون في حالة Vmax وبالتالي 
عندما تكون جميع جزيئات اإلنزيم مرتبطة بجزيئات المادة المتفاعلة، أي جميع المواقع النشطة مشبعة.

إليجاد قيمة Vmax يتم قياس معدل التفاعل األولي لتراكيز المادة المتفاعلة المختلفة، ينتج منه منحنى كما هو مبّين 
في الشكلَين 3-10 و 11-3.

سؤال
4  يجب قياس معدل التفاعل لكل اختبار لتركيز المادة المتفاعلة بأسرع وقت ممكن. اشرح السبب.

الشكل ٣-11 رسم بياني يبّين تأثير تركيز المادة 
المتفاعلة على المعدل األولي لتفاعل اإلنزيم، 

. Vmax ،½ Vmax، Km وتظهر فيه

مصطلحات علمية

ثابت ميكاليس- 
 (Km) مينتين

 Michaelis- Menten

 Constant: تركيـز المـادة
المتفاعلة التي يعمل فيها 
سـرعته بنصـف  اإلنزيـم 
وهـو   ،)½ Vmax( القصـوى 
يسـتخدم لقيـاس كفـاءة 
اإلنزيـم. كلمـا انخفضـت
كفـاءة  زادت   ،Km قيمـة 

اإلنزيـم.

ميكاليس-مينتين  ثابيت  باسـم    ½  Vmax قيمـة  عنـد  المتفاعلـة  المـادة  تركيـز   يعـرف 
)Michaelis-Menten Constant  )Km، وهـو يعّبـر عـن تركيـز المـادة المتفاعلـة التـي يعمـل 
عندهـا اإلنزيـم بنصـف معدلـه األقصـى، ويمثـل مقياًسـا أللفـة اإلنزيـم لمادتـه المتفاعلـة. 
  ½ Vmax فكلمـا كانـت ألفـة اإلنزيـم أعلـى، كان تركيـز مادتـه المتفاعلـة الـازم للوصـول إلـى

أقـل، وكانـت قيمـة Km أقـل. 
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سؤال
من  الهدف  كان  تجربتَين.  نتائج   ١٢-3 الشكل  5  يبّين 
للمادتَين  مختلَفين  إنزيَمين  ألفة  مقارنة  التجربتَين 
المتفاعلتَين. اإلنزيم )أ( له ألفة أعلى للمادة المتفاعلة 
)أ( اإلنزيم  نتائج  يمثالن  المنحنيان  )ب(.  اإلنزيم  من 

واإلنزيم )ب(.

الشكل ٣-١٢ مقارنة بين ألفة إنزيَمين 
مختلَفين لمادتيهما المتفاعلَتين.

انقل الشكل 3-١3 إلى دفترك، ثم: أ.   
1.  اكتب تسمية المحاور بشكل مناسب.   

٢.  اكتب تسمية المنحنى الخاص باإلنزيم )أ(،    
والمنحنى الخاص باإلنزيم )ب(.

 Km 1.  أّي من اإلنزيَمين له ثابت ميكاليس-مينتين ب.	 	
أعلى من اآلخر؟

٢. أّي من اإلنزيَمين له Vmax أعلى من اآلخر؟   
من  أعلى  تركيز  إلى  احتاج  اإلنزيَمين  من  ٣.  أّي    

المادة المتفاعلة ليصل إلى  Vmax؟
من  أعلى  تركيز  إلى  احتاج  اإلنزيَمين  من  ٤.  أّي    

المادة المتفاعلة ليشبع مواقعه النشطة؟

٣-٦ مثّبطات اإلنزيم 
التثبيط	التنافسي	العكسي

لقد درست سابًقا أن للموقع النشط لإلنزيم شكاًل متمًما مع مادته المتفاعلة. لكن، قد 
يكون لجزيء ما شكل شبيه بالمادة المتفاعلة يدخل الموقع النشط لإلنزيم، األمر الذي 

يؤدي إلى تثبيط عمل اإلنزيم.
إذا ارتبط الجزيء المثّبط في الموقع النشط لمّدة وجيزة، فسيحدث تنافس بينه وبين 
الجزيئات  من  أكثر  المتفاعلة  المادة  جزيئات  كانت  وإذا  الموقع.  على  المتفاعلة  المادة 
المثّبطة، فستفوز جزيئات المادة المتفاعلة بسهولة في التنافس، وبالتالي لن تتأثر وظيفة 
المتفاعلة،  المادة  تركيز  انخفض  أو  المثّبطة  المادة  تركيز  ارتفع  إذا  لكن  كثيًرا.  اإلنزيم 
ينخفض احتمال ارتباط المادة المتفاعلة بموقع نشط فارغ، األمر الذي يؤدي إلى تثبيط 
وظيفة اإلنزيم، فيما يسّمى التثبيط التنافسي Competitive inhibition الشكل 3-١3أ. وهو 
عكسي أي قابل للعكس أحياًنا عبر زيادة تركيز المادة المتفاعلة. ويوّضح الشكل ١3-3 

الفرق بين التثبيط التنافسي والتثبيط غير التنافسي.
إيثيلين جاليكول  يحدث في عالج شخص شرب  ما  التنافسي  التثبيط  على  األمثلة  من 
يتحّول  وهو  للتجّمد،  كمضاد  المرّكب  هذا  يُستخدم  الخطأ.  Ethylene glycol عن طريق 

كلوًيا  تلًفا  أن يسبب  الذي يمكن   ،Oxalic acid أوكساليك  إلى حمض  الجسم  بسرعة في 
ُمستداًما. إّل أن الموقع النشط لإلنزيم الذي يحّول إيثيلين جاليكول إلى حمض أوكساليك 
من  كبيرة  جرعة  بالتسّمم  المصاب  الشخص  إعطاء  تّم  فإذا  اإليثانول.  أيًضا  يستقبل 
اإليثانول، يعمل اإليثانول كمثّبط تنافسي، يبطئ تأثير اإلنزيم على إيثيلين جاليكول لمدة 

تكفي إلفراز إيثيلين جاليكول من الجسم.

مصطلحات	علمية

التثبيط  التنافسي 
 Competitive

inhibition: عندما 
تخفض الجزيئات 
المثبطة من معدل 

نشاط اإلنزيم 
بالتنافس مع جزيئات 

مادة متفاعلة على
الموقع النشط لإلنزيم. 

يخفض ارتفاع تركيز 
المادة المتفاعلة من

درجة  التثبيط،  وبالمقابل
يزيد ارتفاع تركيز 

الجزيئات المثبطة من 
درجة التثبيط.
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التثبيط غير التنافسي العكسي
التثبيط غير التنافسي هو نوع آخر من التثبيط القابل للعكس. في هذا النوع من التثبيط، 
يرتبط الجزيء المثّبط بجزء آخر من اإلنزيم غير الموقع النشط. ويمكن أن يؤثر، بشكل 
التي  للماء  الكارهة  والتفاعالت  الهيدروجينّية  للروابط  الطبيعي  الترتيب  على  خطر، 
الموقع  شكل  في  تغييًرا  يسبب  ما  اإلنزيم،  لُجزيء  األبعاد  ثالثي  الشكل  على  تحافظ 
النشط لإلنزيم، فيثّبط بالتالي قدرة اإلنزيم على استقبال المادة المتفاعلة داخل الموقع 
النشط. ومع ارتباط الجزيء المثّبط باإلنزيم تتوقف وظيفة األخير. وهكذا، فإن ُجزيء 
المادة المتفاعلة والجزيء المثّبط غير متنافَسين على الموقع النشط، فيما يُعّد مثاًل على 
التثبيط غير التنافسي Non-competitive inhibition كما هو مبين في الشكل ٣-١٣ب، 

ولن يكون لزيادة تركيز المادة المتفاعلة أّي تأثير على التثبيط، بخالف التثبيط التنافسي.

الشكل ٣-١٣ تثبيط اإلنزيم: )أ( التثبيط التنافسي )ب( التثبيط غير التنافسي، كال  النوعين قابالن للعكس.

)أ( التثبيط التنافسي

مثبط غير تنافسي

اإلنزيم

مثبط تنافسي

يرتبط المثبط التنافسي بالموقع 
النشط لإلنزيم مانًعا/معترًضا 

ارتباط المادة المتفاعلة به.

اإلنزيم

التغير في شكل الموقع النشط 
يعني بأنه لن يتمكن من 

االرتباط بالمادة المتفاعلة

يرتبط المثبط غير التنافسي بجزء آخر 
من اإلنزيم )غير الموقع النشط ( مسببا 
تغييرا في شكل الموقع النشط لإلنزيم 

الماّدة المتفاعلة

الماّدة المتفاعلة

مصطلحات علمية

التثبيط غير التنافسي
 Non-competitive

inhibition: عندما 

تُخفض الجزيئات 
المثبطة من معدل 

نشاط اإلنزيم، لكن 
الزيادة في تركيز المادة 
المتفاعلة ل تخفض من

درجة التثبيط. ترتبط 
المثبطات غير التنافسية 
الكثيرة في  أجزاء من 

ُجزيء اإلنزيم غير 
الموقع النشط.

)ب( التثبيط غير التنافسي
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inhibition

enzyme 1

product 3
(end product)

substrateproduct 1

enzyme 2

product 2

enzyme 3 إنزيم 3إنزيم 2إنزيم 1

الناتج 1 الناتج 3 )الناتج النهائي(الناتج 2المادة المتفاعلة

التثبيط

الشكل 3-١٤ تثبيط الناتج النهائي. مع ارتفاع مستويات الناتج 3، سيكون هناك تثبيط متزايد لإلنزيم 1، 
وسينخفض تكّون الناتج 1، وكذلك الناتجان 2 و 3. يتسبب انخفاض مستوى الناتج 3 في زيادة نشاط 

اإلنزيم 1، لذلك يزيد تكّون النواتج 1، 2، 3 مرة أخرى، وتستمر الدورة. يتحكم تثبيط الناتج النهائي بدقة 
في مستويات الناتج 3، وهو مثال على آلّية التغذية الراجعة.

يمكن أن يكون تثبيط اإلنزيم ضاًرا، أو حتى مميتًا، ولكن في كثير من األحيان يكون التثبيط ضرورًيا. على سبيل 
المثال، يجب التحّكم بتفاعالت األيض بحيث ل يتاح ألّي إنزيم العمل من دون أن يتوقف عند نقطة ما، وإّل فإن 

المزيد من النواتج ستتكّون باستمرار.

يمّثل استخدام الناتج النهائي في سلسلة التفاعالت، كمثّبط غير تنافسي قابل للعكس، طريقة في التحكم بتفاعالت 
األيض، كما هو مبين في الشكل 3-١٤. ويثّبط الناتج النهائي اإلنزيم في بداية سلسلة التفاعالت )اإلنزيم 1 في 
الشكل 3-١٤(. ومع زيادة كمية الناتج النهائي يبدأ نشاط اإلنزيم بالتباطؤ تدريجًيا؛ ولكن قد يفقد الناتج النهائي 
ارتباطه باإلنزيم )تفاعل عكسي(، ولذلك، إذا استخدم اإلنزيم في مكان آخر فإنه يعود إلى حالته النشطة، ويكّون 

المزيد من النواتج النهائّية. تسّمى هذه الطريقة لتنظيم كمية الناتج النهائي المتكّون، تثبيط الناتج النهائي.

مصطلحات علمية

اإلنزيمات المثبتة 
:Immobilised enzymes

إنزيمات يتّم تثبيتها 
على سطح ما أو يتّم 

حصرها داخل كريات 
)حبيبات( هالم آجار.

٣-٧ اإلنزيمات المثبتة
لإلنزيمات مجموعة هائلة من التطبيقات التجارّية، على سبيل المثال: في الطب وتكنولوجيا 
الغذاء والعمليات الصناعّية. واإلنزيمات مرتفعة الثمن، لذلك ل ترغب أّية شركة في معاودة 
شرائها إذا كان بإمكانها إعادة تدويرها بطريقة أو بأخرى. وإحدى أفضل الطرائق المّتبعة 
في خفض التكاليف هي استخدام اإلنزميات املثبتة Immobilised enzymes، بحيث يتّم 

تثبيت هذه اإلنزيمات بطريقة ما لمنعها من النتشار بحرّية في المحلول.

يمكن تثبيت الالكتيز باستخدام كريات )حبيبات( األلجينات كما في الشكل 3-١5. فالمادة 
المتفاعلة لالكتيز هي السّكر الثنائي الالكتوز. يمرر الحليب داخل عمود )أسطوانة( يحتوي 
على كريات )حبيبات( محتوية على الالكتيز كما في الشكل 3-١٦. فيقوم الالكتيز بتحليل الالكتوز في الحليب إلى 
الجلوكوز والجالكتوز، فيصبح الحليب خالًيا من الالكتوز، حيث يستخدم في صنع ألبان مخّصصة لألشخاص الذين 

ليستطيعون هضم الالكتوز.

المثبت( مع  )غير  الالكتيز  فعند مزج  المثبتة.  باإلنزيمات غير  وواضحة مقارنة  المثبتة ميزات عديدة  لإلنزيمات 
الحليب، سيصعب الحصول على الالكتيز مرة أخرى )لغرض استخدامه(، وسيكون الحليب ملوًثا باإلنزيمات؛ بينما 
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مهارات عملية ٣-٢

اإلنزيمات المثبتة

يبّين الشكل 3-١٥ إحدى الطرائق التي يمكن فيها تثبيت 
اإلنزيمات. يمزج اإلنزيم مع محلول ألجينات الصوديوم، 
محلول  إلى  المزيج  هذا  من  صغيرة  قطرات  تضاف  ثم 
وكلوريد  الصوديوم  ألجينات  تتفاعل  الكالسيوم.  كلوريد 
الكالسيوم على الفور، مكّونة هالًما يحّول كل قطرة إلى 
حبيبة صغيرة. تحتوي حبيبات الهالم على اإلنزيم، الذي 

يحفظ فيها أو يثبت.
يمكن تعبئة هذه الحبيبات برفق في أسطوانة، والسماح 
بالتقّطر  المتفاعلة  المادة  على  يحتوي  الذي  للسائل 

بانتظام فوقها كما هو مبين في الشكل 3-١٦.

تحفز  الحبيبات،  المتفاعلة سطح  المادة  وحالما تالمس 
المتفاعلة  المادة  يحّول  تفاعاًل  الحبيبات  في  اإلنزيمات 
األسطوانة،  أسفل  إلى  الناتج  يهبط  ثم  ناتجة.  مادة  إلى 
ويتقّطر إلى الخارج من قاع األسطوانة حيث يمكن جمعه 

وتنقيته. عند إضافة قطرات صغيرة من 
المزيج إلى محلول كلوريد 

الكالسيوم، تتكّون كريات أو 
حبيبات صغيرة. تحمل األلجينات 

ُجزيئات اإلنزيم في الحبيبات.

مزيج محلول ألجينات 
الصوديوم وإنزيم الالكتيز

الشكل 3-١٥ إنزيم مثبت في األلجينات.

الشكل 3-١٦ استخدام إنزيم مثبت لتعديل الحليب.

حليب خاٍل من سّكر 
الالكتوز وإنزيم الالكتيز

حليب

حبيبات ألجينات 
تحتوي على الكتيز 

مثبت

سؤال
لخص ميزات استخدام اإلنزيمات المثبتة بدل محاليل اإلنزيمات )غير المثبتة(.  6

يؤّمن استخدام اإلنزيمات المثبتة الحفاظ على اإلنزيمات وإعادة استخدامها، والحصول على منتج خاٍل من اإلنزيمات 
)غير ملّوث بها(.

ميزة أخرى لإلنزيمات المثبتة تتمّثل في أنها أكثر تحّماًل لتقلّب درجات الحرارة، ولتغّير الرقم الهيدروجيني pH مقارنة 
باإلنزيمات في محاليل )غير المثبتة(. ورّبما يعود هذا إلى أن جزيئاتها مترّسخة بقوة عبر األلجينات المثبتة فيها، 
وبالتالي فإن طبيعتها ال تتغير بسهولة. وقد يكون السبب أيًضا أّن الجزيئات الموجودة في الكريات )الحبيبات( ليست 

.pH مكشوفة بالكامل لتقلّبات الحرارة والرقم الهيدروجيني
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ملّخص

اإلنزيمات بروتينات كروّية تحفز تفاعالت األيض. لكل إنزيم موقع نشط يتميز بتركيب مرن يمكن أن يغّير شكله قلياًل ليتالءم 
بدقة مع ُجزيء المادة المتفاعلة، والذي يسّمى فرضّية التالؤم المستحث.

قد تشارك اإلنزيمات في تفاعالت تفكك الجزيئات أو ربط الجزيئات مًعا؛ وهي تقوم بذلك عبر خفض طاقة تنشيط التفاعالت 
التي تحفزها. 

يمكن تتّبع سير التفاعل اإلنزيمي بقياس معدل تكّون الناتج أو معدل اختفاء المادة المتفاعلة. كما يمكن رسم مسار المنحنى ورسم 
الزمن على المحور )س(. يكون المنحنى أعلى مياًل في بداية التفاعل عندما يكون تركيز المادة المتفاعلة هو األعلى، ويسّمى هذا 

المعدل، المعدل األولي للتفاعل.

يؤثر تركيز اإلنزيم وتركيز المادة المتفاعلة على معدل نشاط اإلنزيمات.

كلما زاد تركيز اإلنزيم زاد معدل التفاعل، بشرط وجود جزيئات كافية من المادة المتفاعلة. تتباطأ المعدالت مع زيادة استخدام 
جزيئات المادة المتفاعلة أثناء التفاعالت اإلنزيمّية.

المعدل  أواًل تحديد  Km. وإلجراء ذلك، يجب  ثابت ميكاليس-مينتين  باسم  المعروفة  القيمة  بإيجاد  اإلنزيم  كفاءة  يمكن قياس 
األقصى للتفاعل Vmax. يتضّمن تحديد Vmax إيجاد المعدالت األولّية للتفاعالت عند تراكيز مختلفة للمادة المتفاعلة، مع بقاء 

تركيز اإلنزيم ثابًتا.

المتفاعلة  المادة  بجزيئات  شبيه  شكل  التنافسّية  فللمثّبطات  توقفه.  أو  نشاطها  تعيق  التي  المثّبطات  بوجود  اإلنزيمات  تتأثر 
الطبيعّية، وهي تتنافس مع المادة المتفاعلة على الموقع النشط لإلنزيم. التثبيط التنافسي قابل للعكس، ألن المثّبط يمكن أن 

يدخل الموقع النشط ويغادره.

ترتبط المثّبطات غير التنافسّية العكسّية في مكان آخر من اإلنزيم غير الموقع النشط، مسّببة تغّيًرا في الموقع النشط للتركيب 
الثانوي والثالثي لإلنزيم.

يمكن أن تكون اإلنزيمات مثبتة، على سبيل المثال: عبر حصرها في حبيبات هالم )ألجينات(، وهو أمر مفيد تجارًيا ألنه يمكن 
إعادة استخدام اإلنزيم، كما يمكن فصل الناتج عن اإلنزيم )ال يتلوث به(. وغالًبا ما يجعل التثبيت اإلنزيمات أكثر استقراًرا.
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أسئلة نهاية الوحدة

1  يبّين الرسم التخطيطي إنزيًما ومثّبَطين لإلنزيم س، ص. أّي من العبارات أدناه تصف المثّبَطين؟

active site

X

Y

 

س، ص مثّبطان تنافسّيان. أ.   
س، ص مثّبطان غير تنافسيَّين. ب.   

س مثّبط تنافسي، ص مثّبط غير تنافسي. ج   

س مثّبط غير تنافسي، ص مثّبط تنافسي. د   
2  في تفاعل يتحّكم به اإلنزيم، أّي من التمثيالت البيانّية اآلتية يبّين تأثير تركيز المادة المتفاعلة على معدل 

التفاعل، إذا افترضنا استمرار سير التفاعل حتى اكتماله؟
 

ب دأ ج

 

٣  يبّين التمثيل البياني مسار هضم أميليز اللعاب للنشا. لماذا يتباطأ هذا التفاعل؟

الزمن

ون
تك

الم
ج 

لنات
ية ا

كّم

يثّبط المالتوز الناتج النهائي. أ.   
تتغّير طبيعة )مسخ( إنزيم أميليز اللعاب. ب.   

يتشّبع أميليز اللعاب تدريجًيا بالنشا. ج.   
د.  يتناقص عدد جزيئات المادة المتفاعلة المتبقية لالرتباط في جزيئات أميليز اللعاب.  

الموقع النشط  
س

ص
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تابع

4  اإلنزيم ذو األلفة العالية للمادة المتفاعلة معه يتصف بـقيمة: 
Km منخفضة. ج.  Km مرتفعة.  أ.   
Vmax منخفضة د.  Vmax مرتفعة.  ب.   

األولي  المعدل  من خالله حساب  يمكن  خًطا  وارسم  دفترك،  إلى   3 السؤال  في  البياني  التمثيل  5  انقل 
للتفاعل.

6  يحدث التفاعل المبّين أثناء التنّفس الهوائي. ويحفز إنزيم سكسينات ديهدروجينيز التفاعل.

CH

CH

CH2

CH2

COOH

COOH

COOH

COOH

سكسينات ديهدروجينيز 

حمض 
الفيوماريك

حمض 
الساكسينيك

اكتب تسمية المادة المتفاعلة في هذا التفاعل. أ.   
في  دائم  بشكل  يرتبط  وهو ال  أعاله؛  المبّين  التفاعل  أدناه  المبّين  المالونيك  ُجزيء حمض  ب.  يثّبط   

اإلنزيم. صف كيف يرتبط حمض المالونيك في إنزيم سكسينات ديهدروجينيز.

COOH

COOH

CH2

حمض 
المالونيك

ج.  ترتبط المعادن )الفلزات( الثقيلة كالرصاص والزئبق، بشكل دائم، مع مجموعات SH– من األحماض   
األمينّية الموجودة في اإلنزيمات. يمكن أن توجد مجموعات SH– هذه في الموقع النشط أو في أي 

مكان آخر في اإلنزيم.
.–SH 1.  اكتب تسمية الحمض األميني الذي يحتوي على مجموعات   

هذه  وظيفة  اشرح  اإلنزيم؟  نشاط   –SH في مجموعات  الثقيلة  المعادن  ارتباط  يثّبط  قد  2.  لماذا    
المجموعات في البروتينات.
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٧   لديك ثالثة محاليل )أ، ب، ج(: يحتوي أحد هذه المحاليل على إنزيم األميليز، 
ويحتوي المحلول الثاني على النشا، أّما المحلول الثالث فيحتوي على الجلوكوز. 
النشا مادة متفاعلة مع اإلنزيم، والناتج هو المالتوز. لديك أيًضا كاشف واحد 

فقط، هو محلول بندكت، والمواد واألدوات المختبرية المعتادة. 
خلص اإلجراء الذي ستتبعه لتحديد المحاليل الثالثة. أ.   

ما نوع التفاعل الذي يحفزه اإلنزيم؟ ب.   
٨  الالكتيز هو إنزيم يحّفز التحلّل المائي لالكتوز إلى سكر الجلوكوز وسكر الجاالكتوز. يستخدم الالكتيز 
في الصناعة إلنتاج مشتقات الحليب الخالية من الالكتوز. ويمكن تثبيت هذا اإلنزيم باستخدام كريات أو 

حبيبات اإللجينات. 
    أرادت طالبة أن تستقصي مدى فاعلية )أو كفاءة( استخدام الالكتيز المثبت مقارنة بفاعلية الالكتيز الحر.
وقبل أن تبدأ االستقصاء، اختبرت احتواء عّينة الحليب على الجلوكوز. ثم قامت بإعداد األدوات والمواد 

أدناه:

   تم تمرير عينتَي الحليب عبر أسطوانة كل من المحقنتَين )أ( و )ب( لثالث مرات، وتم قياس مستويات 
الجلوكوز في الحليب المتجمع بعد كل مرَّة من تمريره عبر كل محقنة. تظهر النتائج في الجدول أدناه:

عدد المرات التي مر فيها 
الحليب عبر األسطوانه

)mg/L( مستويات الجلوكوز الموجود في الحليب
مع الكتيز مثبتمع الكتيز حر

000

1246148

2342302

3400400

لماذا قامت الطالبة الباحثة بقياس مستوى الجلوكوز قبل تمريره في األسطوانة؟  أ.   
سمِّ متغّيَرين )أو عاملَين( يجب على الطالبة أن تضبطهما. ب.   

أفعال إجرائية

لخص outline: ضع 
الخطوط العريضة أو 

النقاط الرئيسية.

حليبحليب

كريات ألجينات مع 
إنزيم الالكتيز)الكتيز 

مثبت(

كريات بدون الكتيز

حليب
حليب مع محلول 

الالكتيز)الكتيز حر(

أسطوانة المحقنة )ب( أسطوانة المحقنة )أ(
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مثِّل البيانات الواردة في الجدول بيانّيًا. ج.   
صف النمط المبين في التمثيل البياني، واشرحه. د.   

   يمكن أن يكون استخدام الالكتيز المثبت في الحبيبات أكثر فاعلية من إضافة إنزيم الالكتيز مباشرةً إلى 
حليب البقر.

هـ.  اقترح ثالثة أسباب تبرر أن استخدام اإلنزيم )الالكتيز( المثبت أكثر فعالية من اإلنزيم  )الالكتيز( الحر، 
كما جاء في العبارة أعاله.

9  أُجري استقصاء حول مثّبَطين لإلنزيم نفسه المثّبط )أ( والمثّبط )ب(، لمعرفة ما إذا كانا تنافسيَّين أو 
غير تنافسيَّين. وللتأّكد من ذلك، تّم قياس معدل تفاعل اإلنزيم في تراكيز مختلفة من المادة المتفاعلة 

[S]، من دون مثّبط، ومع المثّبط )أ(، ومع المثّبط )ب(. تبدو أدناه التمثيالت البيانّية للبيانات. تبّين 

التمثيالت البيانّية أن أحد المثّبَطين تنافسي، واآلخر غير تنافسي.

V = المعدل )السرعة(
]S[ = تركيز المادة المتفاعلة

بدون مثّبط
المثّبط )أ(

المثّبط )ب(

]S[

V

انقل التمثيالت البيانّية إلى دفترك.   
Vmax ،½Vmax ،Km أ.  اكتب على التمثيل البياني )بدون مثّبط( المسميات  

وّضح تأثير المثّبط )أ( على Vmax  و Km لإلنزيم. ب.   
وّضح تأثير المثّبط )ب( على Vmax و Km لإلنزيم. ج.   

أّي مثّبط تنافسي، وأّيهما غير تنافسي؟ اشرح إجابتك. د.   
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قائمة تقييم ذاتي
بعد دراسة الوحدة، أكمل الجدول كاآلتي:

أراجع أستطيع أن 
املوضوع

أحتاج إلى 
بذل املزيد 
من اجلهد 

متمّكن إلى 
حّد ما

مستعّد 
للمضي 

قدًما

أذكر أّن اإلنزيمات بروتينات كروّية تحّفز التفاعالت 
3-1داخل الخاليا أو تفرز لتحّفز التفاعالت خارج الخاليا.

أشرح طريقة عمل اإلنزيمات من حيث الموقع النشط، 
ومعقد اإلنزيم- المادة المتفاعلة، وتخفيض طاقة 

التنشيط وتخصصية اإلنزيمات، وفًقا لفرضية التالؤم 
المستحث.

2-3

أشرح كيف أستقصي سير التفاعالت المحّفزة 
باإلنزيم عن طريق قياس سرعة تكّون النواتج 

باستخدام الكتاليز وسرعة اختفاء الماّدة المتفاعلة 
باستخدام األميليز.

3-3

ألّخص استخدام مقياس األلوان لقياس سير 
التفاعالت المحّفزة باإلنزيم التي تتضّمن تغّيرات في 

اللون.
3-3

أستقصي وأشرح تأثير العوامل اآلتية في سرعة 
التفاعالت المحّفزة باإلنزيم

تركيز اإلنزيم  ●

تركيز المادة المتفاعلة  ●

تركيز المثّبط  ●

4-3

أشرح أّن أقصى سرعة للتفاعل )V max( تستخدم 
الشتقاق ثابت ميكايليس و مينتين )K m(، الذي 

يستخدم لمقارنة تالؤم اإلنزيمات المختلفة مع موادها 
المتفاعلة.

5-3

أشرح تأثير المثّبطات العكسّية، التنافسّية وغير 
التنافسّية، على نشاط اإلنزيمات.

6-3

أصف الطرق المختلفة للنشاط بين اإلنزيم المثّبت 
باأللجينات )أو الصمغ الهالمي األلجيني( واإلنزيم 

نفسه الحّر في محلول، وأذكر ميزات استخدام 
اإلنزيمات المثّبتة.

7-3



  الوحدة الرابعة

 دورة الخلية
 واالنقسام المتساوي 

The cell cycle and mitosis



126

األحياء - الصف الحادي عشر - الفصل الدراسي األول: كتاب الطالب 

م أهداف التعلُّ

يصف تركيب الكروموسوم مقتصًرا على:   ٤-١
DNA  ●  

●  بروتينات الهستون   
●  الكروماتيدات المتطابقة )الشقيقة(  

●  السنترومير   
●  التيلوميرات.  

يشرح أهمّية االنقسام المتساوي في إنتاج خاليا   ٤-٢
جديدة متماثلة جينًيا خالل: 

●  نمو الكائنات الحّية متعّددة الخاليا.  
●  استبدال الخاليا التالفة أو الميتة.  

●  إصالح األنسجة عن طريق استبدال الخاليا.  
●  التكاثر الالجنسي.  

يلخص دورة الخلّية، بما في ذلك:   ٤-٣
●   الطور البيني )النمو في طوَري G1 و G2 وتضاعف   

)S في الطور DNA

●  االنقسام المتساوي  
●  انقسام السيتوبالزم.  

يحّدد دور التيلوميرات في منع فقدان الجينات من   ٤-٤
.DNA نهايات الكروموسومات أثناء تضاعف

يحّدد دور الخاليا الجذعّية في استبدال الخاليا   ٤-٥
وإصالح األنسجة عن طريق االنقسام المتساوي.
يشرح كيف يمكن أن يؤّدي االنقسام الخلوي غير   ٤-٦

المنضبط إلى تشكل ورم.
يصف سلوك الكروموسومات في الخاليا النباتّية   ٤-٧

والخاليا الحيوانّية أثناء دورة الخلية واالنقسام 
المتساوي وسلوك الغالف النووي وغشاء سطح 
الخلية والخيوط المغزلّية المرتبطة باالنقسام 

المتساوي )يتوقع تسمية األطوار الرئيسية لالنقسام 
المتساوي: الطور التمهيدي، الطور االستوائي، 

الطوراالنفصالي، الطور النهائي(.
يفّسر الصور المجهرّية والرسوم والشرائح   ٤-٨

المجهرّية للخاليا في أطوار مختلفة من دورة الخلّية 
بما يتضمن األطوار الرئيسية لالنقسام المتساوي.

قبل أن تبدأ بدراسة الَوحدة

يحدث االنقسام املتساوي قبل انقسام السيتوبالزم، أثناء 
كل  حتتوي  بحيث  اخلاليا،  متعددة  احلّية  الكائنات  منو 

خلّية جديدة على نواة مطابقة لنواة اخللية االصلية. 

ناقش مع زميلك بإيجاز أهمّية ذلك، ثم أجب عّما يلي:
اذكر أربع سمات تركيبّية لنواة خلية حقيقّية النواة.   	
على   	 مثااًل  اذكر  )أو  ذكرتها  سمة  كل  وظيفة  أوجز 

وظيفتها(. 
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العلوم ضمن سياقها

ملاذا نكبر ونشيخ؟

ما الفائدة من إطالة عمر اإلنسان؟ سؤال شغل الكيميائيين 
األوائل الصورة ٤-١، وجعلوا نصب أعينهم هدَفين رئيسيَّين: 
●  معرفة كيفّية تحويل المعادن »الرخيصة« )مثل الرصاص( 

إلى معادن »ثمينة« )مثل الذهب والفضة(.
● اكتشاف إكسير الحياة، الذي يحقق الشباب الدائم.

مع بداية القرن العشرين، اعتقد العلماء أن هذه األهداف 
على  مصّرون  اليوم،  أنهم  غير  مستحيلة،  أحالم  مجّرد 

تحّدي فكرة أن الشيخوخة أمر ال مفر منه. 
االهتمام  عاد  لقد  وتموت؟  الحّية  الكائنات  تشيخ  فلماذا 
1978م.  عام  التيلوميرات  اكتشاف  مع  الشيخوخة  بمسألة 
توجد  النيوكليوتيدات،  من  واقية  تسلسالت  فالتيلوميرات 
مرة  كل  في  تقصر  والتي  الكروموسومات،  نهايات  في 
تنقسم فيها الخلية، األمر الذي يؤدي الى تراجع تدريجي 

للكائن الحي تنتج عنه الشيخوخة.
باستخدام  التيلوميرات  تجديد  الخاليا  بعض  تستطيع 
إنزيم تيلوميريز. ويُعتقد أن الخاليا السرطانّية قادرة على 
منع  ممكًنا  يكون  قد  لذلك،  تموت.  ال  جعلها  بهدف  ذلك 
نشاط  على  بالحفاظ  وذلك  الطبيعّية،  الخاليا  شيخوخة 

إنزيم التيلوميريز.

سؤال للمناقشة
منع  إمكانية  أو  الشيخوخة  عملية  إبطاء  مسألة  تثير   قد 
حدوثها، قضايا معنوّية وأخالقّية. حاول تحديد بعض هذه 

القضايا ومناقشتها.

الصورة 4-١ لوحة زيتّية من القرن التاسع 
عرش لكيميائي يعمل يف خمتربه.
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الصورة 4-٢ صورة مجهرية لمجموعة من الكروموسومات لخلية 
ذكر اإلنسان قبل انقسام الخلّية مباشرة، حيث يتكّون كل كروموسوم 

من كروماتيَدين مرتبَطين مًعا عبر السنترومير. الحظ الحجوم المختلفة 
للكروموسومات والمواقع المختلفة للسنتروميرات.

٤-١ النمو والتكاثر ودور الكروموسومات
تنمو جميع الكائنات الحّية وتتكاثر. وهي تتكّون من خاليا، ما يعني أن الخاليا يجب أن تكون قادرة على النمو والتكاثر، 
عن طريق االنقسام ونقل نسخ كاملة من جيناتها إلى الخاليا »الناتجة«. لذلك، يجب أن تكون هذه العملّية منضبطة 

بدقة كبيرة، بحيث ال تُفقد أية معلومات جينّية حيوّية.

لقد درست في الوحدة األولى أن النواة من أكثر التراكيب تمييًزا في الخاليا حقيقّية النواة، والتي تكتسب أهّمية لتحّكمها 
في أنشطة الخلّية، والحتوائها على المادة الجينية، DNA، والتي تعمل كمجموعة من التعليمات أو شفرة الحياة.

تكون جميع الخاليا في أجسام الكائنات الحّية متعددة الخاليا متطابقة جينًيا. ويعود ذلك إلى أنها تنتج من خلية 
واحدة هي الزيجوت، والتي تكونت من اندماج مشيج من األب ومشيج من األم. وعندما يبدأ الزيجوت عملّية النمو، 
فإنه ينقسم إلى خليتَين بنواتَين متطابقتَين، عبر نوع من االنقسام يسّمى االنقسام المتساوي، الذي كنت قد تعلّمته 
في الصف العاشر، حيث تتكرر عملّية انقسام الخلّية في دورة تسّمى دورة الخلية بشكل مستمر، بهدف تكوين جميع 

خاليا الجسم التي يصل عددها في اإلنسان البالغ إلى 30 تريليون خلّية تقريًبا. 

تنتج األمشاج، وهي خاليا أحادّية المجموعة الكروموسومية )تحتوي فقط على نصف عدد الكروموسومات(، بنوع 
خاص من االنقسام الخلوي يسّمى االنقسام االختزالي الذي كنت قد درسته في الصف العاشر، وفي الصف الثاني 

عشر ستتعلمه بمزيد من التفصيل.

الكروموسومات
يصبح  النواة،  حقيقّية  الخلّية  انقسام  قبل 
بشكل  مرئّية  الخيطّية  التراكيب  من  عدٌد 
تدريجي في النواة، إذ تصطبغ بشدة بصبغات 
معّينة. وقد أطلق عليها اسم الكروموسومات 
االسم من  قبل معرفة وظيفتها، حيث جاء 
مقطعين: »كرومو« وتعني ملّون و »سومات« 

وتعني أجسام. 

عدد الكروموسومات سمة مميزة لنوع الكائن 
الحي. على سبيل المثال، يوجد في خاليا 
اإلنسان 46 كروموسوًما، في حين أن عددها 
كروموسومات   8 الفاكهة  ذبابة  خاليا  في 
مجهرّية  صورة   ٤-٢ الصورة  تمثل  فقط. 
لمجموعة الكروموسومات في خلّية إنسان.
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تركيب الكروموسومات
من الضروري معرفة تركيب الكروموسومات قبل دراسة االنقسام المتساوي. يبّين الشكل 

4-١ رسًما تخطيطًيا مبّسًطا لتركيب الكروموسوم قبل انقسام الخلّية مباشرة.
يكون الكروموسوم على هيئة تركيب مزدوج، ويتكّون من تركيبَين متطابَقين مرتبَطين مًعا 
هما الكروماتيدان Chromatids. ويُطلق على الكروماتيَدين المتطابَقين في كل كروموسوم 
اسم الكروماتيَدين الشقيَقين Sister chromatids. ويعود وجود كروماتيَدين في الكروموسوم 
إلى أن كل ُجزيء DNA في النواة يكّون نسخة مطابقة له أثناء الطور البيني، وهو المّدة 
 DNA المستغرقة بين انقساَمين متساويَين. يحتوي كل كروماتيد على نسخة من نسختَي
واحًدا.  كروموسوًما  لتشّكل  تسّمى سنترومير،  منطقة ضيقة  في  مًعا  الشقيقة  الكروماتيدات  وترتبط  المذكورتَين، 

ويمكن أن يوجد السنترومير في أّية منطقة على امتداد الكروموسوم، وموقع السنترومير يمّيز كل كروموسوم.
 DNA هو ُجزيء الوراثة، وهو يتكّون من سلسلة من الجينات، بحيث كل جين يمثل وحدة وراثة واحدة. ويكون ُجزيئا DNA

في الكروماتيَدين الشقيَقين متطابَقين، األمر الذي يعني أن الجينات على الكروماتيَدين متطابقة أيًضا. ويمثل تطابق 
الكروماتيَدين الشقيَقين األساس في عملّية االنقسام المتساوي، وعندما تنقسم الخلّية، ينتقل كروماتيد واحد إلى خلّية 
ناتجة، في حين ينتقل الكروماتيد اآلخر إلى الخلّية الناتجة األخرى، لتكون الخلّيتان الناتجتان متطابقتَين. تخزن معلومات 
 ،Histones لذا يجب أن يكون ُجزيًئا طويًل يرتكز على دعامات مكونة من جزيئات بروتين تسمى الهستونات ،DNA كثيرة في
والتي تمنع تشابك خيوط DNA. ويسمى التركيب من DNA والبروتينات الكروماتين، والذي تتكون منه الكروموسومات.
تتصف الكروموسومات أيًضا بصفتَين أساسيتَين ضروريتَين النقسام الخلية هما: وجود السنتروميرات والتيلوميرات 
فيها. الحظ السنتروميرات في الشكل 4-١ والصورة 4-2. ويمكن مشاهدة التيلوميرات إذا صبغت الكروموسومات 

بشكل مناسب الصورة 4-٣. ستتعلّم السنتروميرات ودور التيلوميرات الحًقا في هذه الوحدة.

مصطلحات علمية
الكروماتيد 

Chromatid: أحد ُجزأَي 

الكروموسوم المتطابَقين 
والمرتبَطين مًعا عبر 

السنترومير، يتكّون أثناء 
الطور البيني عن طريق 

.DNA تضاعف جزيء

تيلوميرات

جينات لصفات مختلفة )في الواقع 
يتكّون كل كروموسوم من عدة 

آالف من الجينات(.

السنترومير )يربط الكروماتيَدين مًعا. 
ال توجد جينات في هذه المنطقة(.

كروماتيدان متطابقان يكّونان 
كروموسوًما واحًدا. يحتوي كل 

كروماتيد على ُجزيء DNA واحد. 

تيلوميرات

الشكل ٤-١ رسم تخطيطي مبّسط لتركيب كروموسوم.

الصورة ٤-٣ تيلوميرات إنسان كما تبدو بصبغة فلورية بالمجهر 
الضوئي. تبدو الكروموسومات باألزرق، والتيلوميرات بالزهري  

)X 4000( .ويشير السهم إلى خلية وهي في الطور البيني
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٤-٢ دورة الخلّية
دورة اخللّية Cell cycle، عملّية منضبطة بدّقة تحدث في جميع الخاليا، وتتضّمن: الطور 
البيني، والمرحلة M، وانقسام السيتوبالزم. المرحلة M، التي سيتم تناولها في هذه الوحدة 
هي مرحلة االنقسام املتساوي Mitosis، وهي إحدى أنواع انقسام النواة. يبين الشكل ٤-٢ 

دورة الخلية.

مصطلحات علمية
:Cell cycle دورة الخلّية

تسلسل األحداث من 
انقسام الخلّية إلى 

االنقسام التالي، وتتكّون 
من الطور البيني، 

واالنقسام المتساوي، 
وانقسام السيتوبالزم.

االنقسام المتساوي 
Mitosis: انقسام المادة 

الجينية األصلية األمر 
الذي يضمن للخليَتين 
الناتجتَين من انقسام 

الخلية األصلية أن 
تحتوي كل منهما على 

العدد والنوع من 
الكروموسومات كما في 

الخلّية األصلية.

االنقسام المتساوي

S

G2 M

 G1

DNA تضاعف :S طور

الطور البيني

انقسام السيتويالزم

الشكل 4-٢ دورة الخلية. يحدث تضاعف DNA أثناء الطور 
.Mitosis تعني M ،Gap تعني G ،Synthesis تعني S :البيني

الطور البيني
يشكل الطور البيني Interphase % 90 من دورة الخلية، والذي يقسم إلى ثالثة أطوار هي الطور G1 (first gap) والطور 

.)second gap( G2 والطور ،(synthesis) S

أثناء الطور G1 تُكوِّن الخلية RNA واإلنزيمات وبروتينات أخرى تحتاج إليها للنمو، وفي الطور S يتضاعف DNA في النواة، 
ليصبح كل كروموسوم مكوًنا من كروماتيَدين متطابَقين. وأثناء الطور G2 تستمر الخلّية في النمو، ويجري تدقيق تركيب 
DNA الذي تكّون أثناء طور S، وإصالح أي خطأ فيه. كما تجري االستعدادات للبدء بعملّية االنقسام، على سبيل المثال: 

تحدث زيادة كبيرة في إنتاج بروتين تيوبيولين Tubulin الالزم لتكوين األنيبيبات الدقيقة المكّونة لخيوط المغزل.

االنقسام املتساوي
يحدث بعد الطور البيني االنقسام المتساوي، والذي يسّمى الطور M )تعود M إلى Mitosis(، الذي به تنقسم المادة 

الوراثية لينتج نواتَين متطابقتَين جينًيا.

انقسام السيتوبالزم
بعد الطور M تخضع الخلية بأكملها لالنقسام منتجة خليتين متطابقتين جينًيا. في الخاليا الحيوانّية يتخصر غشاء 
النواتَين الجديدتَين، مكوًنا شّق انقسام Cleavage furrow في وسط الخلية؛ تسّمى هذه العملية  سطح الخلية بين 
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مثال

خلّية   25000 من  مكّونة  عّينة  توافرت  إذا 
لوحظ منها أربع خاليا فقط تمر في عملّية 
انقسام متساٍو. ما متوسط دورة الخلّية في 
العّينة،  هذه  منه  أخذت  الذي  الحي  الكائن 
إذا استغرق االنقسام المتساوي 30 دقيقة؟ 

أواًل، احسب مؤشر االنقسام المتساوي. وهو 
عملّية  في  تمر  التي  الخاليا  عدد  ببساطة 
العدد  على  مقسوًما  المتساوي  االنقسام 

الكلي للخاليا.

انقسام السيتوبالزم Cytokinesis. أّما في الخاليا النباتّية، فتتكّون ُجُدر خلوّية جديدة بين النواتَين الجديدتَين. يكون 
طول مّدة دورة الخلّية متغّيًرا كثيًرا، اعتماًدا على الظروف البيئّية ونوع الخلّية. وفي المتوسط، تنقسم خاليا قمة جذر 

البصل مرة كل 20 ساعة، وتنقسم الخاليا الطالئّية في أمعاء اإلنسان مرة كل 10 ساعات تقريًبا.

٤-٣ االنقسام المتساوي
إحدى أفضل الطرائق لوصف أحداث االنقسام المتساوي هي من خالل مالحظة الرسوم التخطيطية كما يوضح في 
 ،Prophase الشكل ٤-٣(. وبالرغم من أن العملية متواصلة، إاّل أنها تقسم عادة إلى أربعة أطوار رئيسّية: الطور التمهيدي(

.Telophase والطور النهائي ،Anaphase والطور االنفصالي ،Metaphase والطور االستوائي

تحتوي معظم النوى على العديد من الكروموسومات، لكن الرسوم التخطيطّية في الشكل ٤-٣ تبّين بشكل مبّسط خلّية 
تحتوي فقط على أربعة كروموسومات. وقد استخدمت األلوان للتمييز بين الكروموسومات من األم أو من األب، بحيث 
تمت التجربة على خلّية حيوانّية كمثال. الحظ أن الغالف النووي يختفي خالل نهاية الطور التمهيدي؛ فهو يتحلّل إلى 
حويصالت صغيرة ال تُرى بالمجهر الضوئي، ويعاد تجميعها أثناء الطور النهائي، كما في الشكل ٤-٣. ولذلك، ال تبّين 
الرسوم التخطيطّية للطور االستوائي والطور االنفصالي الغالف النووي. ومع اكتمال الطور النهائي، تنقسم الخلّية عن 
ر السيتوبالزم، في عملّية تسّمى انقسام السيتوبالزم. ومع تغّير شكل الخلّية، وتكّون خليتَين جديدتَين، تزداد  طريق تخصُّ

مساحة سطح الخلّية، فيلزم تكوين غشاء سطح خلية جديد.

يتطابق سلوك الكروموسومات في الخاليا النباتّية مع سلوكها في الخاليا الحيوانّية، ومع ذلك تختلف الخاليا النباتّية 
بطريقتَين:

●  ال تحتوي الخاليا النباتّية على أجسام مركزية )سنتروسومات(.
●  يجب أن يتكّون جدار خلوي جديد بين النواتَين الناتجتين، بعد االنقسام المتساوي.

ما يكتسب أهمّية خاصة هنا هو سلوك الكروموسومات. تمثل الصورتان ٤-٤، ٤-٥ االنقسام المتساوي في الخاليا 
الحيوانية والنباتية على التوالي كما تُرى بالمجهر الضوئي.

عدد الخاليا التي تمر في عملّية االنقسام المتساوي=  مؤشر االنقسام المتساوي
العدد الكلي للخاليا

0.00016
     =4

25000

استخدم هذا الرقم وطبق الصيغة أدناه لتقدير مدة الدورة الكلّية للخلّية.

 مدة االنقسام المتساوي  =مدة الدورة الكلّية للخلّية
    مؤشر االنقسام

3125 ساعة0.5 ساعة   ==  
0.00016

يمكن حساب مدة الدورة هذه باأليام بالقسمة على 24:
= 130.21 يوًما3125 =    

24
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الشكل 4-٣ االنقسام المتساوي وانقسام السيتوبالزم في الخلّية الحيوانّية.

ينشطر كل كروموسوم 
عند السنترومير

غشاء سطح الخلية

إعادة ظهور النوية

إعادة تكوين 
الغالف النووي

الجسم المركزي 
)يتضاعف أثناء الطور 

البيني، قبل االنقسام 
التالي للنواة(

بقايا من خيوط 
المغزل المتحلل

تصل الكروماتيدات إلى قطَبي الخلية، 
وينفّك التفافها مرة أخرى )يحتوي 

كل كروماتيد على ُجزيء DNA واحد، 
يتضاعف أثناء الطور البيني قبل االنقسام 

التالي(

انقسام السيتوبالزم )انقسام السيتوبالزم 
والخلّية إلى خليَتين عن طريق حدوث 

التخصر أو شق انقسام(

الطور النهائي

انفصال الكروماتيدات الطور االستوائي

تتحرك الكروماتيدات باتجاه القطَبين 
المتقابَلين، حيث تتحرك السنتروميرات 

أواًل بفعل تقّصر األنيبيبات الدقيقة لخيوط 
المغزل

الطور االنفصالي

بداية الطور التمهيدي

غشاء سطح الخلية

يبدأ ظهور الكروموسومات على 
شكل لفائف من الكروماتين، 

وتقصر وتسمك بما يكفي ألن 
تشاهد عندما تصبغ

السيتوبالزم
يتكّون جسمان 

مركزيان )بتضاعف 
الجسم المركزي 

 األصلي أثناء
طور S من دورة 

الخلّية(

النوية 

غالف نووي كامل
سنترومير مع حيز 

حركي

نهاية الطور التمهيدي

تختفي النوية

يتفكك الغالف النووي )يتفكك 
ويشّكل حويصالت صغيرة ال 

تشاهد بالمجهر الضوئي(

تشاهد الكروموسومات مكّونة 
من كروماتيَدين متطابَقين، 
يحتوي كل كروماتيد على 

ُجزيء DNA واحد سنترومير
يتحرك الجسمان 

المركزيان 
باتجاه الطرَفين 

المتقابَلين للنواة

يصل كل جسم مركزي 
إلى أحد القطَبين. تساعد 

األجسام المركزية في تنظيم 
إنتاج األنيبيبات الدقيقة 

لخيوط المغزل

 خيوط المغزل )مكونة من 
أنيبيبات دقيقة(

تصطف الكروموسومات على امتداد 
خط استواء الخلية، وهي ترتبط 

بخيوط المغزل عبر سنتروميراتها

تبدأ الكروماتيدات بالتباعد 
)االنفصال( بفعل تقّصر 

األنيبيبات الدقيقة لخيوط 
المغزل 
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بداية الطور التمهيدي. نهاية الطور التمهيدي.)أ(  )ب( 

الطور االستوائي. تشاهد خيوط المغزل )األنيبيبات  )ج( 
الدقيقة( بوضوح اآلن، ويتموضع الجسمان المركزيان على 
الطرَفين المتقابَلين للخلية في مركز األنيبيبات الدقيقة حيث 

تنتظم على شكل نجمة من األنيبيبات الشعاعّية.

بداية الطور االنفصالي. )د(	

نهاية الطور االنفصالي. )و(	 الطور النهائي وبداية انقسام السيتوبالزم.)هـ( 

	أطوار	االنقسام	المتساوي	وانقسام	السيتوبالزم	في	خلّية	حيوانّية	)سمكة	بيضاء(	)X 900(.	الكروموسومات	مصطبغة	 الصورة	٤-٤
بلون	غامق.
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األجسام املركزية والسنتريوالت والسنتروميرات
درست في الوحدة األولى أن الجسم المركزي ُعضّية توجد في الخاليا الحيوانّية وتعمل 
كمركز تنظيم لألنيبيبات الدقيقة. وهذه األجسام المركزية تشّكل خيوط المغزل المكّون 
بعض. عن  بعضها  الكروماتيدات  لفصل  ضروري  هو  والذي  الدقيقة،  األنيبيبات  من 
في  الدقيقة  األنيبيبات  مًعا  ينظمان  السنتريوالت  من  زوج  من  مركزي  جسم  كل  يتكّون 
الخاليا الحيوانية. االنقسام المتساوي في الخاليا النباتية يحدث بدون الجسم المركزي.
أيًضا  وله  والشكل ٤-٤.  الصورة ٤-2،  انظر  الشقيَقين  الكروماتيَدين  السنترومير  يربط 
دور في فصل الكروماتيدات أثناء االنقسام المتساوي، ففي الطور االستوائي ترتبط خيوط المغزل بـَحيَزين حركيَّني 

Kinetochores في السنترومير لكل كروماتيد من الكروموسوم الواحد كما هو موّضح في الشكل ٤-٤.

االنقسام  قبل  البيني  الطور  أثناء  المغزل،  بخيوط  السنترومير  تربط  بروتينية  جزيئات  من  الحركي  الحيز  يتكون 
المتساوي. تتقاصر األنيبيبات الدقيقة المرتبطة بالسنترومير، األمر الذي يؤّدي إلى انشطار السنترومير وانفصال 
الكروماتيدات الشقيقة بعضها عن بعض ليصبح لكل كروماتيد سنترومير منفصل. ومع تقّصر األنيبيبات الدقيقة يتم 
سحب سنترومير كل كروماتيد باتجاه أحد قطبَي الخلية، ساحًبا خلفه بقية الكروماتيد، التي تأخذ الشكل < أو > أثناء 

الطور االنفصالي كما هو موّضح في الشكل ٤-3 والصورتين ٤-٤ و ٤-5.

الشكل ٤-٤ دور السنترومير والحيز الحركي واألنيبيبات الدقيقة أثناء االنقسام المتساوي.

كروماتيد

حّيز حركي
أنيبيبات دقيقة

حّيز حركي

مصطلحات علمية
الحيز الحركي 

 :Kinetochores
يوجــد  بروتينــي  تركيــب 
في سنترومير الكروماتيد 
المغزل به خيوط  ترتبط 
المتساوي. االنقسام  أثناء 

الصورة ٤-٥ قطاع طولي في قمة جذر 
البصل يبّين أطوار االنقسام المتساوي. وانقسام 

.)X 400( السيتوبالزم النموذجي للخاليا النباتّية
حاول تحديد األطوار، استناًدا إلى المعلومات 

الواردة في الصورة ٤-٤. 

تقّصر األنيبيبات الدقيقة

كروموسوم

سنترومير
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أهمّية االنقسام املتساوي
نمو الكائنات الحّية متعددة الخاليا

تحتوي الخليتان الناتجتان من االنقسام المتساوي على عدد الكروموسومات نفسه الذي في الخلية األصلية؛ فهما 
متطابقتان جينًيا )أي أنهما مستنسختان(. ويعني ذلك إمكانّية نمو الكائنات الحّية متعددة الخاليا من الزيجوت أحادي 
الخلّية. فقد يحدث النمو في جميع أنحاء الجسم كما في الحيوانات، أو ينحصر في مناطق معّينة كما في األنسجة 

المولدة في أماكن النمو في النبات. 

استبدال خاليا األنسجة التالفة أو المّيتة
يمكن تحقيق ذلك من خالل االنقسام المتساوي الذي يتبعه انقسام الخلية، إذ تموت الخاليا باستمرار ويعّوض بخاليا 
مطابقة. ففي جسم اإلنسان على سبيل المثال، تكون عملية استبدال الخاليا سريعة خصوًصا في الجلد وبطانة القناة 
الهضمّية. كما تستطيع بعض الحيوانات إعادة تكوين جميع أجزاء الجسم ثانية، على غرار ما يفعله نجم البحر في 

تكوين أذرع جديدة. 

التكاثر الالجنسي
االنقسام المتساوي أساس التكاثر الالجنسي Asexual reproduction، ويتمثل بتكوين أفراد جديدة من كائن حي 
واحد، فيكون النسل الناتج مطابًقا جينًيا لهذا الفرد. ويمكن أن يكون التكاثر الالجنسي 

على عدة أشكال.
يحدث التكاثر الالجنسي في الكائنات الحّية أحادّية الخلّية مثل األميبا، عن طريق االنقسام 
المتساوي، حيث ينتج من كل انقسام متساٍو كائن حي جديد مطابق للخلّية األصلّية؛ فيما 
يحدث التكاثر الالجنسي في بعض الكائنات الحّية متعددة الخاليا، بخاصة في بعض أنواع 
النباتات، عن طريق التبرعم كما في الصورة ٤-٦. حيث، يتكّون نمو خارجي أو برعم مرتبط 
فيسقط  األصلي  النبات  ينفصل عن  ينضج  وعندما  األم(،  )النبات  األصلي  الكائن  بساق 
والبصيالت بطريقة مماثلة،  الدرنات  تتكون  أن  ويمكن  حّيًا جديًدا مستقاًل.  كائًنا  ليكون 

مصطلحات
التكاثر الالجنسي 

 Asexual
 :reproduction

تكوين أفراد جديدة 
من كائن حي واحد. 

الصورة 4-٦ )أ( التكاثر الالجنسي بالتبرعم في الهيدرا (Hydra )X 60. تعيش الهيدرا في المياه العذبة، وتصطاد فريستها 
بمجساتها. والبرعم الذي ينمو من جانبها مطابق جينًيا للهيدرا األم، ثم ينفصل في النهاية ليعيش مستقاًل. )ب( التكاثر الالجنسي في 

نبات كاالنشو بيناتا Kalanchoe pinnata، بحيث يكّون النبات أفراًدا جديدة مطابقة جينًيا على امتداد حواف األوراق.

)ب( )أ( 
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أسئلة
لخص دور االنقسام المتساوي في التكاثر الالجنسي.  ١
دورة  في  كروموسوًما.   46 على  إنسان  خلّية  ٢  تحتوي 

انقسام الخلية:
الخلّية  هذه  تبدأ  عندما  الكروماتيدات  عدد  أ.  ما  	

عملّية االنقسام المتساوي.
ب.  ما عدد جزيئات DNA في هذه الخلّية؟ 	

ج.  ما عدد الحيزات الحركية في هذه الخلّية؟ 	
د.  ما عدد الكروموسومات في نواة كل خلّية ناتجة بعد  	

االنقسام المتساوي؟
بعد  الخلّية  هذه  نواة  في  الكروماتيدات  عدد  هـ.  ما  	

تضاعف DNA؟

٣  ارسم رسًما تخطيطًيا مبّسًطا لخلّية تحتوي على زوج 
واحد من الكروموسومات:

في الطور االستوائي من االنقسام المتساوي. أ.  	
ب.  في الطور االنفصالي من االنقسام المتساوي. 	

اذكر وظيفتَين للسنتروميرات أثناء االنقسام المتساوي.  ٤
٥  جرى تحضير شرائح رقيقة من كبد فأر بالغ، وصبغت 
عّينة  فحص  وأثناء  الكروموسومات.  إلظهار  الخاليا 
9 خاليا في حالة االنقسام  75000 خلّية، وجدت  من 
المتساوي. احسب طول دورة الخلّية باأليام في خاليا 
ساعة  يستغرق  االنقسام  أن  بافتراض  الفأر،  كبد 

واحدة. 

مهارات	عملية	٤-١

مهروس  باستخدام  المتساوي  االنقسام  استقصاء 
قمة الجذر

األنسجة  تسّمى  مناطق  على  النباتات  في  النمو  يقتصر 
المّولد  النسيج  للدراسة  المناسبة  األمثلة  ومن  المولدة. 
في قمة الجذر، الذي يكون خلف قلنسوة الجذر الواقية 
منطقة  المّولد  النسيج  هذا  في  يوجد  بحيث  مباشرة. 
عملّية  على خاليا صغيرة خالل  تحتوي  للخاليا  انقسام 

االنقسام المتساوي.
يمكنك دراسة شرائح دائمة لقمم الجذر محضرة تجارًيا، 
ويمكنك أيًضا إعداد شرائح مؤقتة لها. فعمل شرائح رقيقة 
من النبات أمر صعب، لكن البديل عن ذلك هو استخدام 
الهرس، التي تتضمن صبغ قمة الجذر ثم هرسها بلطف، 
بحيث تنتشر الخاليا على شكل طبقة رقيقة يمكن فيها 

مشاهدة الخاليا المفردة وهي تنقسم بوضوح.

اإلجراء )الطريقة(
توفر قمة الجذر في الثوم والبصل والفول وتباع الشمس 
مادة مناسبة، إذ يمكن تنمية األبصال أو البذور المعلقة 
أو  أسبوع  لمدة  الماء  فوق  تثبيت  دبوس  باستخدام 
وتوضع  تقريًبا(،   1 cm( الجذور  قمم  تُنزع  أسبوَعين. 
الدافئ،  الخلي  األورسين  في صبغة مناسبة مثل حمض 
ويمكن  داكن.  أرجواني  بلون  الكروموسومات  فتصطبغ 
هرس قمة الجذر المصبوغة على شكل طبقة رقيقة من 
حادة  غير  أداة  باستخدام  زجاجّية  على شريحة  الخاليا 

مثل نهاية مقبض إبرة مثبتة.
)الصورة  في  التي  تلك  تشبه  خاليا  تشاهد  أن  يفترض 
4-٥( وأن ترسمها )الحظ أن )الصورة 4-٥( تبّين قطاًعا 
طولًيا في قمة الجذر وليس مهروًسا(، كما يمكن استخدام 
ألطوار  شرحها  مع  الرسوم  بعض  لرسم  أيًضا  الصورة 

االنقسام المتساوي المختلفة.
)راجع االستقصاء العملي 4-1 إعداد مهروس قمة الجذر في كتاب 

»التجارب العملية واألنشطة« للحصول على مزيد من التفاصيل(.

االستجابة المناعّية
يعتمد استنساخ الخاليا اللمفاوية التائية )T( والخاليا اللمفاوية البائية )B( أثناء االستجابة المناعّية على االنقسام 

المتساوي.
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٤-٤ دور التيلوميرات
لقد درست سابًقا أن DNA يتضاعف أثناء طور S من دورة الخلّية. فإنزيم النسخ ال يستطيع 
وإذا  بقليل،  النهاية  قبل  يتوقف  ألنه  التضاعف،  ويكمل   DNA نهاية جزيء  يعمل حتى  أن 
لم يتم نسخ قسم من DNA، يضيع ذلك القسم من المعلومات، كما يضيع قسم آخر من 
المعلومات من نهاية جزيء DNA أثناء كل انقسام الحق خالل االنقسامات المتتالية للخلية، 

وفي النهاية، يؤدي فقدان جينات حيوّية إلى موت الخلّية. 
 DNA في التأكد من شمول نهايات جزيء Telomeres تتمثل الوظيفة الرئيسّية للتيلوميرات
في عملّية تضاعفه، من دون أن تهمل. توجد التيلوميرات عند نهايات الكروموسومات انظر 
نهايات  في  البالستيكّية  باألطراف  تشبيهها  تّم  وقد   ،٤-٢ الصورة  وأيًضا   ،٤-٧ الصورة 
رباط الحذاء. إذ تتكّون التيلوميرات من سلسلة قصيرة متكررة من قواعد نيتروجينية على 

جزيء DNA في نهاية الكروموسوم.

تتمثل مهمة التيلوميرات في إطالة جزيء DNA، وهي 
ال تحتوي على جينات، لكنها تتيح إلنزيم النسخ إتمام 
نسخ جميع DNA الذي يحتوي على الجينات. وطالما 
تضاف قواعد جديدة إلى التيلومير في كل دورة خلية 
أّية  تفقد  ال  نسخها،  يتّم  لم  التي  تلك  محل  لتحل 
معلومات حيوّية من DNA )أي DNA بدون التيلومير(، 
االنقسام  مواصلة  على  قادرة  الخلّية  تكون  وبالتالي 
بنجاح. يسّمى اإلنزيم الذي يؤدي دور إضافة قواعد 

إلى التيلومير، إنزيم تيلوميريز. 

بعض الخاليا ال تعّوض النقص في التيلوميرات عند 
»متمايزة«  خاليا  تكون  أن  إلى  تميل  إذ  انقسام،  كل 
كل  مع  فأقصر  أقصر  تيلوميراتها  وتصبح  تماًما. 
انقسام، بحيث ال يعود DNA الحيوي محمًيا، فتموت 
الخلّية. وقد تكون هذه إحدى أطوار الشيخوخة التي 
يشيخ فيها اإلنسان ويموت. وهذا يقترح أنه بالحيلولة 
دون فقدان التيلوميرات سيكون العلماء قادرين على 
»لماذا  )انظر  الشيخوخة  عملّية  منع  حتى  أو  إبطاء 

نكبر ونشيخ؟« في بداية هذه الوحدة(.

مصطلحات علمية
 :Telomere التيلومير 
سلسلة قصيرة متكررة 

من قواعد نيتروجينية
على جزيء DNA في 
نهاية الكروموسوم. 
تحمي الجينات من 
قصر الكروموسوم 

الذي يحدث مع نهاية 
كل انقسام خلوي.

الصورة 4-٧ صورة ملّونة بالمجهر اإللكتروني الماسح 
لكروموسومات اإلنسان تبّين مواقع التيلوميرات في نهاية 

الكروموسومات. تبدو الكروماتيدات والسنتروميرات مرئّية 
 بوضوح، وتحتوي التيلوميرات على تسلسالت قصيرة متكررة
 من قواعد نيتروجينية على جزيء DNA في نهاية الكروموسوم؛

ومع تضاعف الخاليا، وتقّدمها في العمر، تقصر التيلوميرات 
تدريجًيا، لكن هذا األمر ال ينطبق على الخاليا الجذعّية.



138

األحياء - الصف الحادي عشر - الفصل الدراسي األول: كتاب الطالب 

٤-٥ دور الخاليا الجذعّية
اخللّية اجلذعّية Stem cell، خلّية يمكنها االنقسام لعدد غير محدود من المرات باالنقسام 
المتساوي. وعندما تنقسم، يكون لدى كل خلّية جديدة القدرة على أن تبقى خلّية جذعّية أو 

أن تتطّور )تتمايز( إلى خلّية متخصصة مثل خلية دم أو خلّية عضلّية.

للخاليا الجذعية القدرة Potency على إنتاج أنواع مختلفة من الخاليا؛ فالخاليا الجذعّية 
القادرة على إنتاج أي نوع من الخاليا توصف بأنها كاملة القدرات Totipotent. والزيجوت 
الذي يتكّون من اندماج حيوان منوي مع بويضة في عملّية اإلخصاب هو كامل القدرات، كما 
هو الحال مع جميع الخاليا حتى مرحلة 16 خلّية أثناء التكوين الجنيني عند اإلنسان. بعد 
ذلك، تصبح مهّمة بعض الخاليا محصورة في تكوين المشيمة، في حين تفقد خاليا أخرى 
هذه القدرة، على الرغم من محافظتها على إنتاج جميع الخاليا التي ستؤدي إلى تكوين 

.Pluripotent الجنين ثم اإلنسان البالغ الحًقا. لذلك، توصف هذه الخاليا الجذعّية الجنينّية بأنها عالية القدرات

ومع تكوين األنسجة واألعضاء، تزيد الخاليا من اختصاصها )تمايزها(، بحيث يوجد أكثر من 200 نوع مختلف من 
الخاليا في جسم اإلنسان البالغ.

كلما أصبحت الخاليا »متخصصة« بأدوار معّينة، فقدت قدرتها على االنقسام، حتى إن معظم الخاليا في الكائن 
الحي البالغ ال تنقسم. ومع ذلك، من الضروري أن تبقى مجموعات صغيرة من الخاليا الجذعّية القادرة على إنتاج 
خاليا جديدة للنمو واإلصالح. لقد فقدت الخاليا الجذعّية لدى البالغ بعض قدرتها التي كانت في الخاليا الجذعّية 
الجنينّية، ولم تعد عالية القدرات. إذ هي قادرة فقط على إنتاج أنواع قليلة من الخاليا، لذا توصف بأنها متعّددة 
القدرات Multipotent. والخاليا الجذعّية في نخاع العظم، تتبع لهذا النوع؛ فهي قادرة على مضاعفة أعدادها مرات 

ومرات، لكن يمكنها إنتاج خاليا دم فقط، مثل خاليا الدم الحمراء، والخاليا وحيدة النواة والمتعادلة واللمفاوّية. 
وألن عمر خاليا الدم الناضجة قصير نسبًيا، فمن الضروري وجود هذا النوع من الخاليا الجذعّية. على سبيل المثال: 

يُفقد يومًيا 250 مليار خلّية دم حمراء تقريًبا و 20 مليار خلّية دم بيضاء، ويجب تعويضها.
والقلب،  والجلد، واألمعاء،  العظم،  الجسم؛ في نخاع  البالغ في جميع أجزاء  الجذعّية عند اإلنسان  الخاليا  توجد 
بالخاليا  العالج  ومنها  المفيدة،  الطبّية  التطبيقات  بعض  الجذعّية  الخاليا  مجال  في  الباحثون  ويقدم  والدماغ. 
الجذعّية وذلك بإدخال خاليا جذعّية بالغة جديدة في األنسجة التالفة لمعالجة المرض أو اإلصابة. ومن أمثلة هذا 
العالج، زراعة نخاع العظم، الذي يستخدم لمعالجة أمراض الدم ونخاع العظم وسرطانات الدم )اللوكيميا(. ويؤمل 
في المستقبل أن تكون الخاليا الجذعّية قادرة على عالج حاالت مثل مرض السّكري وتلف العضالت واألعصاب، 
وأعضاء  أنسجة  تنمية  على  تجارب  أجريت  السبب  ولهذا  وهنتنغتون.  باركنسون  أمراض  مثل  الدماغ  واضطرابات 

جديدة من خاليا جذعّية معزولة في المختبر. 

سؤال
٦  نتيجة لالنقسام المتساوي، تحتوي أكثر من 200 نوع 
من الخاليا المختلفة على المجموعة نفسها للجينات 

الموجودة في الزيجوت. تتحكم الجينات في جميع أنشطة 
الخاليا. اقترح األلية التي تجعل الخاليا مختلفة؟

مصطلحات علمية
الخلّية الجذعّية 

Stem cell: خلّية غير 

متخصصة نسبًيا 
تحتفظ بقدرتها على 

االنقسام بعدد غير 
محدود من المرات، 
ولديها القدرة على 

أن تصبح خلّية 
متخصصة مثل خلية 

دم أو خلّية عضلّية.
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٤-٦ السرطانات

تنتج من االنقسام غير  التي  الذي يطلق على مجموعة من األمراض  السرطان هو االسم 
بحالة  المرتفع  الدخل  ذات  البلدان  Cancers في  السرطانات  تتسبب  للخاليا.  المنضبط 
وفاة واحدة من كل أربع وفيات تقريًبا. فعلى الصعيد العالمي، تسبب السرطانات حالة وفاة 
واحدة من بين كل ست وفيات )9.610 ماليين حالة وفاة في عام 2018 م (، األمر الذي يجعل 
السرطانات في المرتبة الثانية المسببة للوفاة بعد أمراض القلب واألوعية الدموّية. وألنه 
يوجد أكثر من 200 نوع من السرطان، لم يعد الباحثون يفكرون في السرطان كمرض واحد.

أن  الخاليا. يمكن  انقسام  تتحكم في  التي  الجينات  السرطان بطفرة جينية تصيب   يبدأ 
لمادة  التعّرض  عند  الكروموسومات  تضاعف  عملّية  أثناء  الجينية  الطفرات  هذه  تحدث 
 DNA مسرطنة، أو وراثتها. يزيل جهاز المناعة في الجسم غالًبا الخاليا التي تحتوي على
تالف، أو تصبح الخاليا الطافرة غير قادرة على البقاء على قيد الحياة. ومع ذلك، فالخاليا 
التي  الجينات  تصيب  الطفرة  وألن  والنمو.  باالنقسام  تستمر  أن  أحياًنا  يمكنها  الطافرة 
تتحكم في انقسام الخاليا، فسوف ينتج من االنقسام المتساوي الالحق غير المنضبط كتلة 
من الخاليا غير المتخصصة، تسّمى الورم. وإلى حين اكتشاف وجود الورم يكون قد احتوى 

على مليار خلّية سرطانّية تقريًبا.

 .Carcinogen مسرطنة  مادة  األسبستوس،  مثل  السرطان،  يسبب  الذي  العامل  يسّمى 
سليمة  رئة  مع  مقارنة  الرئة  بسرطان  توفي  مريض  رئة  في  ورًما   ٤-٨ الصورة  تظهر 
آخر. سرطان  أي  من  أكثر  أشخاًصا  العالم  مستوى  على  الرئة  سرطان  ويقتل  آخر(.  بسبب  توفي  مريض  )من 

مصطلحات علمية

 :Cancers  السرطانات
مجموعـة مـن األمـراض 

تنتـج عـن تعطيـل فـي 
آليات التحّكم المعتادة 

التي تنظم االنقسام 
الخلوي. إذ تنقسم 

بعض الخاليا بشكل 
غير منضبط وتشّكل 

 أوراًما، قد تنفصل عنها
خاليا تنتقل وتكّون 

 أوراًما في مناطق أخرى 
في الجسم )ورم ثانوي 

خبيث(.
املادة املسرطنة 

Carcinogen: مادة 
أو عامل بيئي يمكن أن 

يسبب السرطان.

الصورة 4-٨ )أ( رئة مريض توفي بسرطان الرئة تبّين تراكمات ورمّية مستديرة )المنطقة البيضاء في أسفل الصورة(. ظهور 
ترسبات القطران األسود في جميع أنحاء الرئة تدل على أن المريض كان مدمنًا على التدخين. )ب( قطاع في رئة إنسان سليم، 

ال تظهر ترسبات من القطران األسود.

)ب( )أ( 
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)أ( 

)أ( 

الصورة 4-٩ )أ( أ. صورة بالمجهر اإللكتروني الماسح بألوان زائفة لخلّية سرطانّية )باألحمر( وخاليا دم بيضاء )بالبرتقالي 
واألصفر(. تتجّمع خاليا الدم البيضاء في موقع السرطان كاستجابة مناعّية، وتتدفق حول الخلّية السرطانّية لتقتلها باستخدام مواد 
كيميائّية سامة )X 4500(. )ب( صورة بالمجهر اإللكتروني النافذ بألوان زائفة لخاليا دم بيضاء غير طبيعّية من دم شخص مصاب 

بسرطان الدم مشعر الخاليا Hairy-cell leukemia )تحول الدم المشعر إلى لون أبيض(. تبدو خاليا الدم البيضاء مغطاة بامتدادات 
سيتوبالزمّية ممّيزة شبيهة بالشعر. اللوكيميا مرض ينتج بسببه نخاع العظم واألعضاء المكّونة للدم األخرى خاليا دم بيضاء كثيرة 

من أنواع معّينة؛ وتثّبط هذه الخاليا غير الناضجة وغير الطبيعّية عملّية اإلنتاج الطبيعّية لخاليا الدم البيضاء والحمراء، وتزيد من قابلّية 
.)X 6400( المريض لإلصابة بالعدوى

)ب( )أ( 

 وقد ثبت أن تدخين السجائر والنرجيلة والسيجار يعّرض الخاليا للعديد من المواد المسرطنة، وهو السبب الرئيسي 
لسرطان الرئة. يمكن أن تكون األورام حميدة Benign وغير سرطانّية، أو خبيثة Malignant وسرطانّية. األورام الحميدة 
أورام بطيئة النمو وذات حدود واضحة المعالم. ويمكن أن تكون هذه األورام غير ضارة نسبًيا، كالثآليل مثاًل، أو يمكن 
أن يتطلب استئصالها جراحًيا إذا كان لها تأثير على األنسجة المجاورة، كما في حالة ورم الدماغ. ونظًرا إلى أن 
األورام تكون سليمة حول الحواف، فإنها بمجرد إزالتها لن تعود مرة أخرى. أما األورام الخبيثة فلها سلوك مختلف، 
إذ تظهر الخاليا السرطانّية عادة تغّيرات غير طبيعّية كما في الصورة ٤-9، ويمكن لخاليا حواف )أطراف( األورام 
الخبيثة أن تنفصل وتنتشر من مكان المنشأ إلى أجزاء أخرى في الجسم لتغزو الخاليا، األمر الذي يعني أنه قد يكون 
من الصعب استئصال الورم نهائّيًا، وقد تدعو الحاجة إلى عالج إضافي مثل العالج باألشعة أو العالج الكيميائي. 

يظهر الشكل ٤- ٥ خطوات تطّور السرطان.
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الشكل 4-٥ مراحل تطّور السرطان.

 .)Metastasis( ٨.   االنتشار
تغزو الخاليا الورمّية أنسجة 
أخرى، فتتكّون السرطانات 

الثانوّية في أجزاء مختلفة 
من الجسم.

إحداث طفرات نتيجة التعرض لمواد 
مسرطنة، مثل:

القطران في دخان التبغ

األشعة السينّية

١.   تتغّير الجينات 
الورمّية بفعل المواد 

المسرطنة.

٢.   ال تستجيب الخلّية 
السرطانّية لإلشارات 
من الخاليا األخرى، 
بل تواصل االنقسام.

٣.  انقسام متساٍو

4.   لم يستطع جهاز 
المناعة من 

إزالة الخاليا 
السرطانّية.

امتصاص المواد 
الغذائّية

٥. انقسام متساٍو سريع

٧.   يزّود الورم بأوعية 
دموّية ولمفاوّية. 

تنتشر الخاليا 
الورمّية في الدم 

واللمف إلى أجزاء 
أخرى من الجسم. 

األشعة فوق البنفسجّية 

األسبستوس

٦.   يكبر الورم، فتغّير 
الخاليا خصائصها 

وتبدو من خالل 
المجهر مختلفة. 

سؤال
٧  يجري البحث عن طرائق تثّبط عمل إنزيم تيلوميريز في الخاليا السرطانّية. اشرح سبب ذلك.
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ملّخص

تتكّون الكروموسومات من الكروماتين. يتكّون الكروماتين بشكل رئيسي من DNA ملتف حول جزيئات بروتين تسّمى هستونات.

تصبح الكروموسومات مرئية أثناء االنقسام المتساوي، وتشاَهد مكّونة من كروماتيَدين مرتبَطين مًعا عبر السنترومير. يحتوي 
كل كروماتيد على ُجزيء DNA واحد.

تنمو الكائنات الحّية متعددة الخاليا بفعل االنقسام الخلوي لتكوين خاليا ناتجة مطابقة جينًيا.

أثناء االنقسام الخلوي، يحدث أواًل االنقسام المتساوي، ثم انقسام السيتوبالزم. وينتج عن االنقسام المتساوي خليتان في كل 
منهما نواتان مطابقتان جينًيا. يشمل االنقسام المتساوي أربعة أطوار: الطور التمهيدي، الطور االستوائي، الطور االنفصالي، 

الطور النهائي.

يستخدم االنقسام المتساوي في النمو واإلصالح والتكاثر الالجنسي وفي استنساخ الخاليا أثناء االستجابة المناعّية.

المّدة المستغرقة بين انقسام الخلية األول والذي يليه تسّمى دورة الخلّية، وهي تشمل أربعة أطوار: الطور G1 ويحدث فيه النمو، 
والطور S عندما يتضاعف DNA، والطور G2 وهو يستمر فيه النمو، والطور M وهو عندما يحدث االنقسام المتساوي.

تختتم نهايات الكروموسومات بمناطق خاصة من DNA تسّمى تيلوميرات؛ وثّمة حاجة إلى التيلوميرات لمنع فقدان الجينات من 
.DNA نهايات الكروموسومات أثناء تضاعف

تفقد العديد من الخاليا قدرتها على االنقسام، لكن خاليا معّينة تسّمى الخاليا الجذعّية تحتفظ بهذه القدرة. الخاليا الجذعّية 
ضرورّية للنمو من مرحلة الزيجوت إلى مرحلة البلوغ، والستبدال الخاليا وإصالح األنسجة عند الفرد البالغ.

يمكن مالحظة سلوك الكروموسومات أثناء االنقسام المتساوي في الشرائح المحضرة المصبوغة لقمة الجذر، سواء في قطاعات 
أو في مهروس لقمة الجذر كاملة. 

السرطانات أورام ناتجة من االنقسام المتساوي المتكرر غير المنضبط، ويعتقد أنها تبدأ نتيجة لحدوث طفرة.
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أسئلة نهاية الوحدة

١  تتكّون الكروموسومات أثناء الطور التمهيدي من االنقسام المتساوي من كروماتيَدين.
في أّي طور من دورة الخلّية يتكّون الكروماتيد الثاني؟   

.G1 ج.   .M أ.   

S د.   .G2 ب.   
على  تترّتب  التي  العواقب  يبّين  عمود  أّي  الخلّية:  دورة  أثناء  وانقسامها  الخاليا  نمو  بين  الموازنة  ٢  تتّم 

الخطَأين المبّينَين في الجدول؟

اخلطأ
ما ينتج من اخلطأ 

دجبأ

تسريع معّدل النمو من 
دون تسريع دورة اخللّية

خاليا كبيرة 
الحجم

خاليا كبيرة 
 خاليا صغيرةخاليا صغيرةالحجم

تسريع دورة اخللّية من 
دون تسريع معّدل النمو

خاليا كبيرة 
الحجم

خاليا صغيرة 
خاليا صغيرةخاليا كبيرةالحجم

رسم  أّي  المتساوي:  االنقسام  تتضّمن  التي  الخلّية  بدورة  كروموسومات  أربعة  على  تحتوي  خلّية  ٣  تمّر 
تخطيطي صحيح يبين التغّيرات في عدد الكروماتيدات  أثناء الطور البيني؟

)د( )ج( )ب( )أ(

كروماتيدان4 كروماتيدات
انقسام 

السيتوبالزم
انقسام 

السيتوبالزم
انقسام 

السيتوبالزم
انقسام 

انقسام السيتوبالزم
متساٍو

S طور

4 كروموسومات2 كروموسوم8 كروموسومات 4 كروموسومات

8 كروماتيدات
S طور S طور S طور

انقسام 
متساٍو

انقسام 
متساٍو

انقسام 
متساٍو

8 كروماتيدات

تشير قدرة الخلّية إلى اإلمكانية المختلفة للخاليا الجذعّية على:  ٤
نسخ نفسها بعدد كبير. أ.   

التمايز إلى أنواع مختلفة من الخاليا. ب.   
إنتاج أنواع مختلفة من خاليا الدم. ج.   

تحفيز نمو األنسجة. د.   
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تابع

دة القدرات؟ 5  كيف تختلف الخاليا الجذعية كاملة القدرات عن الخاليا الجذعية متعدِّ
مّيز بين المصطلحات اآلتية: الجسم المركزي، سنتريول، سنترومير.  ٦

إلظهار  صبغها  جرى  جذر،  قمة  من   )C ،B ،A تسميتها  )كتبت  خاليا  ثالث  التخطيطي  الرسم  ٧  يبّين 
الكروموسومات:

)A()B()C(

حّدد طور االنقسام المتساوي الذي تبّينه كل خلّية. أ.	 	
صف ما يحدث في كل طور. ب.	 	

أ.  يبّين الرسم التخطيطي )A( خلّية نباتّية خالل انقسام متساٍو )يظهر كروموسومان فقط للتبسيط(:   ٨

)B( )A(
جدار خلوي

خيوط 
المغزل

يظهر الغالف النووي
بقايا خيوط المغزل

يتكّون جدار خلوي 
جديد على امتداد 

منتصف الخلّية

1. ما طور االنقسام المتساوي الظاهر في الرسم التخطيطي )A(؟  
٢.  ارسم الخلية نفسها التي في الطور التمهيدي.  

وتكّون  باالنقسام  الخلّية  بدأت  النهائي.  الطور  في  نفسها  الخلّية   )B( التخطيطي  الرسم  	يبّين  ب.	 	
جدار خلوي جديد، يمتّد من منتصف الخلّية. انقل الرسم التخطيطي إلى دفترك وأضف رسوًما 

للكروموسومات كما تظهر في هذا الطور.
يبّين الرسم التخطيطي )C( كروموسومات في خلّية حيوانّية. ج.	 	

)C(
   ارسم رسًما تخطيطًيا يبّين كيف ستبدو النواة في الطور االنفصالي من االنقسام المتساوي.
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تابع

9  لقد درست في الوحدة األولى أن األنيبيبات الدقيقة أنابيب صغيرة مكّونة من وحدات صغيرة من بروتين 
تيوبيولين مرتبطة مًعا. الكولشيسين مادة كيميائّية طبيعية ترتبط في جزيئات تيوبيولين فتحول دون تكوين 

األنيبيبات الدقيقة:
أ.  ما سبب تداخل ارتباط الكولشيسين في جزيئات تيوبيولين مع تكوين األنيبيبات الدقيقة؟  
ب.  ما التركيب أو التراكيب المشاركة في االنقسام المتساوي وتتكون من أنيبيبات دقيقة؟  

ج.  عندما تشاهد الخاليا المعالجة بالكولشيسين، تبدو جميع الخاليا المنقسمة في الطور نفسه من   
االنقسام المتساوي. اقترح اسم هذا الطور، مع ذكر األسباب.

مّيز، بين العبارات الصحيحة والعبارات الخاطئة؟  ١0
تتضاعف السنتروميرات قبل طور M من بدء دورة الخلّية. أ.   

تحتوي الكروماتيدات الشقيقة على DNA متطابق. ب.   
ج.  تمتد األنيبيبات الدقيقة المتصلة بحيز حركي محدد إلى كال قطبَي الخلية.  

بلمرة األنيبيبات الدقيقة وإزالة بلمرتها ميزة للطور S من دورة الخلّية. د.   
الحّيز الحركي موجود في الجسم المركزي.  هـ.   

و.  التيلوميرات هي مواقع ارتباط األنيبيبات الدقيقة أثناء االنقسام المتساوي.  
ز.  تبقى الكروماتيدات الشقيقة مقترنة عند اصطفافها على خط استواء الخلية في الطور االستوائي.  

توصف األورام السرطانية بأنها أمراض وراثية. اشرح السبب. أ.   ١١
عّرف مصطلح المادة المسرطنة. ب.   

ج.  يبّين الرسم التخطيطي اآلتي عدد المصابين بالسرطان في جميع أنحاء   
بين  التغّيرات   أيًضا  ويّبين  مختلفة.  عمرّية  فئات  إلى  مقّسمين  العالم، 

عامي 1990 و 2016 م.
1. اذكر الفئة العمرّية التي يكون فيها مرض السرطان أكثر شيوًعا.  

مرض  حاالت  من  عدد  بأكبر  العمرّية  الفئة  هذه  إصابة  سبب  2.  اقترح   
السرطان.

3. عّلق على التغّيرات اإلجمالّية المبّينة بين عامي 1990 و 2016 م.  

1990 1995 2000 2005 2010 2015
0

40

30

20

10

ص
شخ

ون 
ملي

أفعال إجرائية
عّرف  Define: ضع 

الخطوط العريضة أو 
النقاط الرئيسية.

 :Comment عّلق
أعِط رأًيا مستنيًرا.
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قائمة تقييم ذاتي
بعد دراسة الوحدة، أكمل الجدول كاآلتي:

أراجع أستطيع أن 
املوضوع

أحتاج إلى 
بذل املزيد 
من اجلهد 

متمّكن 
إلى حّد 

ما

مستعّد 
للمضي 

قدًما

أصف تركيب الكروموسومات مقتصًرا على:
DNA  ●  

●  بروتينات الهستون.   
 ●  الكروماتيدات المتطابقة )الشقيقة(.

 ●  السنترومير. 
●  التيلوميرات.

٤-١

أشرح أهمّية االنقسام المتساوي في إنتاج خاليا جديدة متماثلة 
جينًيا خالل: 

 ●  نمو الكائنات الحّية متعّددة الخاليا.
●  استبدال الخاليا التالفة أو الميتة.  

 ●  إصالح األنسجة من طريق استبدال الخاليا.
 ●  التكاثر الالجنسي.

٤-٣

ص دورة الخلّية، بما في ذلك:  ألخِّ
●   الطور البيني )النمو في طوري G1 و G2 وتضاعف DNA في   

 S الطور
●  االنقسام المتساوي.  
●  انقسام السيتوبالزم.  

٤-٢

أحّدد دور التيلوميرات في منع فقدان الجينات من نهايات 
DNA ٤-٤الكروموسومات أثناء تضاعف

أحّدد دور الخاليا الجذعّية في استبدال الخاليا وإصالح األنسجة 
٤-٥عن طريق االنقسام المتساوي.

أشرح كيف يمكن أن يؤّدي االنقسام الخلوي غير المنضبط إلى 
٤-٦تشكل ورم.

أصف سلوك الكروموسومات في الخاليا النباتّية والخاليا الحيوانّية 
أثناء دورة الخلية واالنقسام المتساوي وسلوك الغالف النووي وغشاء 

سطح الخلية والخيوط المغزلّية المرتبطة باالنقسام المتساوي )أتوقع 
تسمية األطوار الرئيسية لالنقسام المتساوي: الطور التمهيدي، الطور 

االستوائي، الطوراالنفصالي، الطور النهائي(.

٤-٣

أفّسر الصور المجهرّية والرسوم والشرائح المجهرّية للخاليا 
في أطوار مختلفة من دورة الخلّية بما يتضمن األطوار الرئيسية 

لالنقسام المتساوي.

٤-٢
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 مصطلحات
األفعال اإلجرائية

احسب Calculate: استخلص، من الحقائق المعطاة، المعلومات 
أو األرقام.

اذكر State:  عّبر بكلمات واضحة. 

ر Explain: اعرض األهداف أو األسباب/اجعل  اشرح أو فسِّ
العالقات بين األشياء واضحة/توّقع لماذا و/أو كيف، وادعم 

إجابتك بأدّلة ذات صلة.

اقترح Suggest: طّبق المعرفة والفهم على المواقف التي 
تقديم  أجل  من  الصحيحة  اإلجابات  من  مجموعة  تتضّمن 

المقترحات 

، اختر، تعّرف.  حّدد Identify: سمِّ

ِصف Describe: قّدم الخصائص والميزات الرئيسية. 

عّلق comment: أعِط رأًيا مستنيًرا. 

عّرف Define: ضع الخطوط العريضة أو النقاط الرئيسية. 

قّدم Give: استخرج إجابة من مصدر معّين أو من الذاكرة. 

م Assess: أصدر حكًما مفيًدا أو مستنيًرا. قوِّ

قارن Compare: حّدد أوجه التشابه و/أو االختالف معلًّقا 
عليها. 

النقاط  أو  العريضة  الخطوط  ضع   :Outline لخص 
الرئيسية.  

بّين أّن ) Show that(: قّدم دلياًل منّظًما يؤّدي إلى نتيجة 
معينة.

ناقش Discuss: اكتب حول الموضوع بطريقة منظمة.

مصطلحات علمية
عن  للكشف  اختبار   :Benedict’s test بندكت  اختبار 
السّكريات المختزلة. تسخن المادة غير المعروفة مع كاشف 
إلى  الصافي  األزرق  المحلول  من  اللون  في  والتغّير  بندكت، 
على  يدّل  بّني،  أو  أحمر،  أو  أصفر،  أو  أخضر  راسب  تكّون 

وجود السّكريات المختزلة مثل سكر الجلوكوز. )ص ٧١(

أدينوسين ثالثي الفوسفات
 )Adenosine triphosphate )ATP: الُجزيء الذي يمّثل »العملة 
المتداولة العامة« للطاقة في جميع الكائنات الحّية؛ والغرض 

من عملية التنّفس هو تكوين ATP. )ص ٤٠(

أدينوسين ثنائى الفوسفات
 ATP إلى  يتحّول  )Adinosine diphosphate )ADP: جزيء 

عملية  أثناء  الفسفرة(  يسّمى  )بتفاعل  الفوسفات  بإضافة 
التنّفس. واإلنزيم المسؤول عن هذا التحّول هو ATP سينثيز، 

ويتطلّب التفاعل طاقة. )ص ٤١(

امتدادات   :)Flagellum سوط  )مفردها   Flagella األسواط 
من سطح بعض الخاليا الحيوانية وخاليا العديد من الكائنات 
أحادية الخلية، تتحرك بشكل موجي ما يؤّدي إلى التنقل أو 
تحريك السائل حولها فوق سطح الخلية؛ تشبه في تركيبها 

األهداب لكنها أطول منها. )ص ٤٣(

الغشاء  من  طّيات   :)Crista عرف  )مفردها   Cristae أعراف 
إنزيم  من  ُجزيئات  توجد  حيث  الميتوكندريا  لغالف  الداخلي 
ATP سينثيز، وسالسل نقل اإللكترون، المرتبطة بعملية التنّفس 

الهوائي. )ص ٤٠(

ألفا )α(- اللولبي α–helix: تركيب لولبي يتكّون من سلسلة 
ألفا- بروابط هيدروجينّية.  مكانها  مثّبتة في  الببتيد  عديد 

اللولبي مثال على التركيب الثانوي في البروتين. )ص ٨٢(
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اإلنزيمـات Enzymes: هـي جزيئـات، غالًبـا مـا تكـون بروتينيـة، 
ينتجهـا الكائـن الحـي وتعمـل كعوامـل حّفازة حيوية فـي التفاعل 

الكيميائـي عـن طريـق خفـض طاقـة التنشـيط. )ص ١٠٥(

يتّم  إنزيمات   :Immobilised enzymes المثبتة  اإلنزيمات 
تثبيتها على سطح ما أو يتّم حصرها داخل كريات )حبيبات( 

هالم آجار. )ص ١١٧(

االنقسام المتساوي Mitosis: انقسام المادة الجينية األصلية 
الخلية  انقسام  من  الناتجتَين  للخليَتين  يضمن  الذي  األمر 
األصلية أن تحتوي كل منهما على العدد والنوع نفَسيهما من 

الكروموسومات كما في الخلّية األصلية. )ص ١٣٠(

األهداب Cilia )مفردها هدب Cilium(: تراكيب تشبه السوط 
من  والعديد  الحيوانّية،  الخاليا  من  العديد  سطح  من  تمتد 
إلى  يؤّدي  تتحّرك بشكل موجي ما  الخلّية؛  الكائنات أحادّية 
التنقل أو تحرُّك السوائل حولها عبر سطح الخلّية. )ص ٤٣(

تتكّون  أُنيبيبات صغيرة   :Microtubules الدقيقة  اأُلنيبيبات 
الخاليا  معظم  في  وتوجد  تيوبيولين،  تسمى  بروتينات  من 
حقيقّية النواة. وهي تؤّدي وظائف كثيرة متنّوعة، بما في ذلك 
دعم الخلّية وتحديد شكلها. تتكون خيوط المغزل من أنيبيات 
دقيقة تساعد في فصل الكروماتيدات والكروموسومات أثناء 

االنقسام المتساوي. )ص ٤١(

مع  مّتحد  تسكر  عديد   :Peptidoglycan ببتيدوجاليكان 
أحماض أمينّية، وهو يكسب جدار البكتيريا صالبة. )ص ٥٠(

بدائي النواة Prokaryote: كائن حي ال تحتوي خالياه على نواة 
محاطة بغشاء أو أّية عضيات أخرى محاطة بغشاء. )ص ٢١( 

الخلّية  داخل  الحّية  الماّدة   :Protoplasm البروتوبالزم 
)السيتوبالزم + النواة(. )ص ٢٥(

البروتين الكروي Globular protein: بروتين جزيئاته ملتفة على 
شكل شبه كروي، وغالًبا ما تكون له أدوار وظيفّية، كما يكون قاباًل 

للذوبان في الماء، والهيموجلوبين واإلنزيمات. )ص ٨٦(

بروتين ليفي Fibrous protein: بروتين تّتصف جزيئاته بأنها 
طويلة نسبًيا وتركيبها رقيق، وهو بشكل عام غير قابل للذوبان 

الكيراتين  المثال،  سبيل  على  تركيبّية  ووظيفته  أيضًيا،  ونشط 
والكوالجين. )ص ٨٨(

 :)Bacterium بكتيريوم  خلّية  )مفردها   Bacteria البكتيريا 
أحادّية  النواة  بدائّية  الدقيقة  الحّية  الكائنات  من  مجموعة 
القدرة على تكوين األبواغ،  بعّدة ميزات مثل  الخلّية، تّتصف 

والتي تميزها عن العتائق Archaea. )ص ٤٩(

البالزميد Plasmid: حلقة صغيرة من DNA في خلّية بكتيريوم. 
الحيوّية.  للمضادات  مقاومة  تؤّمن  جينات  على  غالًبا  تحتوي 

)ص ٥١(

البالستيدة الخضراء Chloroplast: عضّية يحيط بها غالف 
الخاليا  في  الضوئي  التمثيل  عملّية  فيها  وتجري  )غشاءان(، 

حقيقية النواة. )ص ٢٥(

عديدة  وحدات  من  يتكّون  كبير  ُجزيء   :Polymer البوليمر 
سلسلة.  شكل  على  بعضها  مع  مرتبطة  ومتشابهة  متكّررة 
والوحدات المكونة صغيرة وبسيطة وتسّمى مونومرات. ومن 
األمثلة على البوليمرات الحيوية، عديدة التسكر والبروتينات 

واألحماض النووّية. )ص ٦٧(

عندما   :Competitive inhibition التنافسي  التثبيط 
بالتنافس  اإلنزيم  نشاط  معدل  من  المثبطة  الجزيئات  تخفض 
مع جزيئات مادة متفاعلة على الموقع النشط لإلنزيم. يخفض 
ارتفاع تركيز المادة المتفاعلة من درجة التثبيط، وبالمقابل يزيد 

ارتفاع تركيز الجزيئات المثبطة من درجة التثبيط. )ص ١١٥(

 :Non-competitive inhibition التنافسي  غير  التثبيط 
عندما تُخفض الجزيئات المثبطة من معدل نشاط اإلنزيم، لكن 
الزيادة في تركيز المادة المتفاعلة ال تخفض من درجة التثبيط. 
الكثيرة في أجزاء من ُجزيء  التنافسّية  المثّبطات غير  ترتبط 

اإلنزيم غير الموقع النشط. )ص ١١٦(

فيه  تتكسر  كيميائي  تفاعل   :Hydrolysis المائي  التحّلل 
الرابطة الكيميائّية بإضافة ُجزيء ماء، ويستخدم عادة لتفكيك 

الجزيئات المعّقدة إلى جزيئات بسيطة. )ص ٦٧(

األحماض  تسلسل   :Primary structure األولي  التركيب 
األمينّية في عديد الببتيد أو البروتين. )ص ٨١(
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ُجزيء  تركيب   :Secondary structure الثانوي  التركيب 
لسلسلة  المنتظم  الطي  أو  االلتفاف  من  الناتج  البروتين 
بيتا  أو صفيحة  اللولبي   -)α( ألفا  ليكون  األمينّية  األحماض 

)β( - المطوية )المثناة(. )ص ٨٣(

التركيب الثالثي Tertiary structure: تركيب متراص لُجزيء 
األبعاد لسلسلة األحماض  التفاف ثالثي  ينتج من  البروتين 

األمينّية. )ص ٨٣(

ثالثي  الترتيب   :Quaternary structure الرابعي  التركيب 
األبعاد لسلسلتَين أو أكثر من عديد ببتيد، أو من عديد ببتيد 
ومكّون غير بروتيني مثل الهيم، في ُجزيء البروتين. )ص ٨٥(

كيميائي  تفاعل   :Condensation reaction تكثيف  تفاعل 
يتضّمن ارتباط ُجزيئَين مًعا عبر إزالة ُجزيء ماء. )ص ٦٧(

أفراد  تكوين   :Asexual reproduction الالجنسي  التكاثر 
جديدة من كائن حي واحد. )ص ١٣٥(

التمثيل الضوئي Photosynthesis: عملية إنتاج مواّد عضوّية 
من مواد غير عضوّية باستخدام طاقة الضوء. )ص ٢٥(

تونوبالست Tonoplast: غشاء منفذ جزئًيا يحيط بالفجوات

المركزية النباتّية. )ص ٢٥(

قواعد  من  متكررة  قصيرة  سلسلة   :Telomere التيلومير 
الكروموسوم. تحمي  نهاية  في   DNA نيتروجينية. على جزيء 
كل  نهاية  مع  يحدث  الذي  الكروموسوم  قصر  من  الجينات 

انقسام خلوي. )ص ١٣٧(

مملوء  بغشاء  محاط  مسّطح  كيس   :Thylakoid الثايالكويد 
التمثيل  عملية  في  الضوئّية  التفاعالت  موقع  وهو  بسائل، 

الضوئي في البالستيدة الخضراء. )ص ٤٥(

 Michaelis-Menten )Km( ثابت ميكاليس-مينتين
Constant: تركيز المادة المتفاعلة التي يعمل فيها اإلنزيم 

)V max ½(، وهو يستخدم لقياس  بنصف سرعته القصوى 
كفاءة اإلنزيم. كلما انخفضت قيمة Km، زادت كفاءة اإلنزيم. 

)ص ١١٤(

الغالف  في  توجد  ثقوب   :Nuclear pores النووّية  الثقوب 
النواة  بين   ،mRNA مثل  المواّد،  تبادل  في  وتتحّكم  النووي 

والسيتوبالزم. )ص ٣٥(

بخاليا  يحيط  الذي  الجدار   :Cell wall الخلوي  الجدار 
بدائية النواة والنبات والفطريات. يحتوي الجدار على ماّدة 
وتدعمها،  الميكانيكي،  الضرر  من  الخلّية  تحمي  داعمة 
وتحول دون انفجارها نتيجة األسموزّية إذا وجدت في محلول 

ذي جهد مائي مرتفع. )ص ٢٥(

الجرانا Grana )مفردها جرانوم Granum(: كومة من األغشية 
توجد داخل البالستيدة الخضراء. )ص ٢٥(

الُجزيء الكبير Macromolecule: ُجزيء كبير )ضخم( مثل 
ر وبروتين وحمض نووي. )ص ٦٧( عديد التسكُّ

المركـز   :Centrosome )السنتروسـوم(  المركـزي  الجسـم 
الرئيسـي لتنظيـم األُنيبيبـات الدقيقـة فـي الخاليـا الحيوانّيـة. 

)٤٢ )ص 

العديد  من  يتكّون  التسكر  Glycogen: عديد  الجاليكوجين 
مخزوًنا  تشّكل  والتي  مًعا  المرتبطة  الجلوكوز  جزيئات  من 

للجلوكوز في خاليا الكبد والعضالت. )ص ٧٢(

 Golgi جولجي  )أجسام   Golgi apparatus جولجي  جهاز 
bodies أو معّقد جولجي Golgi complex(: ُعضّية توجد في 

األكياس  من  كومة  من  تتكّون  وهي  النواة،  حقيقّية  الخاليا 
الغشائية المسّطحة، وتتشّكل باستمرار من أحد الطرَفين، ثم 
تنفصل لتكّون حويصالت جولجي عند الطرف اآلخر. ويعّدل 
جهاز جولجي التركيب الكيميائي للُجزيئات التي ينقلها، فعلى 
سبيل المثال: يمكنه إضافة السّكريات إلى البروتينات لتكوين 

البروتينات السكرّية. )ص ٣٧(

حقيقي النواة Eukaryote: كائن حي تحتوي خالياه على نواة 
محاطة بغشاء وعضيات أخرى. )ص ٢١(

حويصالت جولجي Golgi vesicles: تحمل محتوياتها إلى 
أجزاء أخرى من الخلية، غالًبا ما يكون غشاء سطح الخلية، 

ليتّم إفرازها. )ص ٣٧(
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في  يوجد  بروتيني  تركيب   :Kinetochore الحركي  الحيز 
سنترومير الكروماتيد ترتبط به خيوط المغزل أثناء االنقسام 

المتساوي. )ص ١٣٤(

الخلّيـة The Cell: الوحـدة األساسـّية لجميـع الكائنـات الحّية. 
البالزمـي(،  )الغشـاء  الخليـة  سـطح  بغشـاء  محاطـة  وهـي 
يحتـوي وسـيتوبالزم   )DNA( الوراثّيـة  المـاّدة  علـى  وتحتـوي 

على العضيات Organelles. )ص ٢٠(
الخلّية الجذعّية Stem cell: خلّية غير متخصصة نسبًيا 

تحتفظ بقدرتها على االنقسام بعدد غير محدود من 
المرات، ولديها القدرة على أن تصبح خلّية متخصصة مثل 

خلية دم أو خلّية عضلّية. )ص ١٣٨(

دقيقة  خملة  )مفردها   Microvilli الدقيقة  الخمالت 
سطح  من  تمتّد  أصابع  هيئة  على  نتوءات   :)Microvillus

الخلّية فتزيد من مساحة سطح الخلّية المتصاص أو إفراز 
أكثر كفاءة. )ص ٣٥(

الدهن المفسفر Phospholipid: دهن مضاف إليه فوسفات. 
يتكّون الُجزيء الواحد من جليسرول وُجزيئَي أحماض دهنّية 
الدهون  من  مزدوجة  طبقة  تشكل  )الفوسفات(.  ومجموعة 
المفسفرة التركيب األساسي لجميع أغشية الخاليا. )ص ٥٣(

الدهون الثالثية Triglycerides: نوع من الدهون يتكّون عند 
ارتباط ثالثة جزيئات أحماض دهنّية مع الجليسرول، وهو 

كحول به ثالث مجموعات هيدروكسيل )OH–(. )ص ٧٧(

دورة الخلّية Cell cycle: تسلسل األحداث من انقسام الخلّية 
واالنقسام  البيني،  الطور  من  وتتكّون  التالي،  االنقسام  إلى 

المتساوي، وانقسام السيتوبالزم. )ص ١٣٠(

 –COO– رابطة كيميائّية تمّثل بـ :Ester bond رابطة اإلستر
وتتكّون عندما يتفاعل الحمض مع الكحول. )ص ٧٧(

تربط  تساهمية  رابطة   :Peptide bond الببتيدّية  الرابطة 
األحماض األمينّية المتجاورة مًعا في البروتينات. وهي رابطة 
C-N بين ُجزيئَين من األحماض األمينّية تشّكلت بتفاعل تكثيف. 

)ص ٨١(

الروابط  )الجمع:   Plasmodesma البالزمّية  الرابطة 
في  يوجد  الثقب  يشبه  تركيب   :)Plasmodesmata البالزمية 
الخاليا  في  البالزمية  الروابط  تنتظم  النباتّية.  جدران الخلّية 
جدران  عبر  األنبوب  يشبه  مساًرا  لتشّكل  المتجاورة  النباتّية 
تحتوي  أخرى.  إلى  المواّد من خلّية  بمرور  ما يسمح  الخلّية، 
سطح  بغشاء  مبّطنة  وهي  إندوبالزمّية،  شبكة  على  الثقوب 

الخلّية. )ص ٤٧(

:Glycosidic bond الرابطة الجاليكوسيدية 
ارتباط C- O- C، بين ُجَزيئَي سّكر، تتكون من خالل تفاعل 

تكثيف، وهي رابطة تساهمية. )ص ٧٠(

رابطة هيدروجينّية Hydrogen bond: رابطة ضعيفة نسبًيا 
تتشّكل من خالل التجاذب )االستقطاب( بين مجموعة بشحنة 
موجبة جزئية تحتوي على ذّرة هيدروجين )+Hδ( ومجموعة 
 ،)Oδ-( أخرى بشحنة سالبة جزئية تحتوي على ذرة أكسجين

على سبيل المثال بين المجموعتَين  + Oδ- Hδ-. )ص ٩٠(

الرايبوسوم Ribosome: ُعضّية صغيرة توجد بأعداد كبيرة 
في جميع الخاليا. يبلغ قطر رايبوسوم الخاليا بدائّية النواة 
الخاليا  رايبوسومات  قطر  يبلغ  حين  في  تقريًبا،   20 nm

حقيقّية النواة nm 25 تقريًبا. )ص ٣٧(

السرطانات Cancers: مجموعة من األمراض تنتج عن تعطيل 
في آليات التحّكم المعتادة التي تنظم االنقسام الخلوي. إذ 
تنقسم بعض الخاليا بشكل غير منضبط وتشّكل أوراًما، قد 
تنفصل عنها خاليا تنتقل وتكّون أوراًما في مناطق أخرى في 

الجسم )ورم ثانوي خبيث(. )ص ١٣٩(

لتفاعل  القصوى  النظرية  السرعة   :Vmax القصوى  السرعة 
يتحكم به اإلنزيم، وتتحقق عندما تكون جميع المواقع النشطة 

لإلنزيم ممتلئة. )ص ١١٣(

السّكر األحادي Monosaccharide: ُجزيء يتكّون من وحدة 
سّكر مفردة، وصيغته العامة CH2O(n(. )ص ٦٨(

Disaccharides: ُجزيء سّكر يتكّون من سّكَرين  سّكر ثنائي 
أحاديَين مرتبطيَن مًعا برابطة جاليكوسيدية. )ص ٧٠(
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السليلوز Cellulose: عديد تسكر يتكّون من وحدات بنائية 
من بيتا- جلوكوز، ويستخدم لتقوية جدران الخاليا النباتّية. 

)ص ٧٤(

أسطوانيَّين  تركيبَين  من  واحد   :Centriole السنتريول 
الخاليا  في  الدقيقة،  األُنيبيبات  من  يتكّون  صغيَرين 
الجسم  تسّمى  النواة  من  قريبة  منطقة  في  الحيوانّية، 
قاعدة  عند  أيًضا  التركيبان  ويوجد  )السنتروسوم(.  المركزي 

األهداب واألسواط. )ص ٤٢(

النواة.  باستثناء  الخلّية  السيتوبالزم Cytoplasm: محتويات 
)ص ٢٥(

 :)ER(  Endoplasmic reticulum اإلندوبالزمّية  الشبكة 
الخاليا  سيتوبالزم  عبر  تمتّد  مسّطحة  أكياس  من  شبكة 
حقيقّية النواة تنتقل عبرها الُجزيئات، بشكل منفصل عن باقي 
الخارجي  بالغشاء  لتّتصل  الشبكة  هذه  وتمتّد  السيتوبالزم، 

للغالف النووي. )ص ٣٦(

Eyepiece graticule: مقياس صغير  شبكة العدسة العينّية 
يوجد في العدسة العينّية للمجهر. )ص ٢٨(

 :β-Pleated sheet )( - المطوية )المثناةβ( صفيحة بيتا
بين  هيدروجينّية  رابطة  من  يتكّون  الصفيحة  يشبه  تركيب 
سلسلتَي عديد ببتيد متوازيتَين. صفيحة- بيتا المطوية مثال 

على التركيب الثانوي في البروتين. )ص ٨٢(

باستخدام  تلتقط  صورة   :Micrograph مجهرّية  صورة 
المجهر؛ الصورة المجهرية الضوئية تلتقط باستخدام المجهر 
باستخدام  تلتقط  اإللكترونّية  المجهرّية  والصورة  الضوئي، 

المجهر اإللكتروني. )ص ٢٩(

يجب  التي  الطاقة   :Activation energy التنشيط  طاقة 
توفيرها لحدوث التفاعل. تخفض اإلنزيمات طاقة التنشيط 

الالزمة لتحويل المادة المتفاعلة إلى ناتج. )ص ١٠٨(

األحماض  من  طويلة  سلسلة   :Polypeptide الببتيد  عديد 
أمينّية مفردة  بين أحماض  تكثيف  بتفاعالت  تكّونت  األمينّية 
سلسلة  من  البروتينات  تتكّون  ببتيدية.  بروابط  مًعا  ارتبطت 

عديد ببتيد واحدة أو من عدة سالسل. )ص ٨١(

وحداته  تكون  بوليمر   :Polysaccharides التسكر  عديد 
سّكريات أحادّية مرتبطة مًعا بروابط جاليكوسيدّية. )ص ٧٢(

من  وتركيبًيا  وظيفًيا  متمّيز  تركيب   :Organelle العضّية 
والميتوكندريون.  الرايبوسوم  المثال  سبيل  على   الخلّية، 

)ص ٢٥(

غشاء سطح الخلية Cell surface membrane: غشاء رقيق 
جًدا يحيط بجميع الخاليا يبلغ سمكه 7 نانومتر تقريًبا. وهو 
شبه منِفذ، ويتحّكم بتبادل المواّد بين الخلّية والبيئة المحيطة 

بها. )ص ٢٤(

المتجاوران  الغشاءان   :Nuclear envelope النووي  الغالف 
اللذان يحيطان بالنواة، وبه ثقوب نووّية. )ص ٣٥(

حقيقّية  الخاليا  في  موجودة  عضّية   :Vacuole الفجوة 
النواة. وتمّثل الفجوة المركزية الكبيرة والدائمة سمة تركيبية 
للخاليا النباتّية، وهي تقوم بعّدة وظائف، تشمل تخزين المواّد 
الكيميائّية الحيوّية مثل األمالح والسّكريات والفضالت. وقد 
الخاليا  في  البلعمّية  الفجوات  مثل  المؤّقتة  الفجوات  تتكّون 

الحيوانّية. )ص ٢٥(

 :Induced-fit hypothesis المستحث  التالؤم  فرضّية 
المتفاعلة  للمادة  أن  على  تنّص  اإلنزيم  عمل  في  فرضّية 
ال  لكنه  اإلنزيم،  في  النشط  الموقع  لشكل  متّمًما  شكاًل 
يالئمه كلّيًا أو يمكن أن تغّير المادة المتفاعلة شكلها أحياًنا 
 لتحقيق  التالؤم المثالي، من دون أن يفقد اإلنزيم تخصصّيته. 

)ص ١٠٦(

الفيروس Virus: صغير جًدا )nm 300-20(، ُمْعٍد يتكاثر فقط 
  RNA أو   DNA ُجزيء  من  يتكّون  وهو  الحّية،  الخاليا  داخل 
دهني. بغالف  وأحياًنا  بروتيني،  بغالف  محاط   )الجينوم( 

)ص ٥٣(

الكروماتيد Chromatid: أحد ُجزأَي الكروموسوم المتطابَقين 
والمرتبَطين مًعا عبر السنترومير، يتكّون أثناء الطور البيني 

عن طريق تضاعف جزيء DNA. )ص ١٢٩(
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الكروماتين Chromatin: الماّدة التي تتكّون منها الكروموسومات. 
 .RNA من  قليلة  ومقادير  وبروتينات   DNA من  تتكّون  وهي 
النواة.  داخل  ألياف  أو  بقع  على شكل  تبدو  تصبغ  وعندما 

)ص ٢٤(

الكروموسوم Chromosome: يوجد في نواة الخاليا حقيقية 
بإحكام  ملتّف  كروماتين  من  يتكّون  تركيب  هيئة  على  النواة 
الخلّية  انقسام  أثناء  ويشاهد   ،)RNA و  وبروتينات   DNA(
الدائري  الخيط  ليشمل  الحلقي   DNA المصطلح  ويستخدم 
الملتف من DNA الموجود في الخلّية بدائّية النواة. )ص ٢٤(

المادة المسرطنة Carcinogen: مادة أو عامل بيئي يمكن أن 
يسبب السرطان. )ص ١٣٩(

في  الرئيسي  التركيبي  البروتين   :Collagen الكوالجين 
وهو  البيضاء«.  »األلياف  ويسّمى  والحيوانات،  اإلنسان 
من سالسل  المكّونة  األلياف  تكوين  في  األساسّية  الوحدة 
»لولًبا  ُمشّكلًة  بعضها  حول  ملتفة  ثالثّية  متعددة  ببتيدات 

ثالثًيا« بقّوة شّد عالية. )ص ٨٨(

في  توجد  الشكل  كروّية  ُعضّية   :Lysosome الليسوسوم 
الخاليا حقيقّية النواة. وهي تحتوي على إنزيمات هاضمة 
وهدم   تفكيك  وظائف  وتؤدي  المائي(.  التحلّل  )إنزيمات 

متنوعة، مثل إزالة ُعضّيات الخلّية القديمة. )ص ٣٨(

مقدار التكبير Magnification: عدد مّرات تكبير صورة الجسم 
مقارنة بالقياس الحقيقي؛ أو مقدار التكبير = قياس الصورة ÷ 

القياس الحقيقي )الفعلي( للعّينة أو الجسم. )ص ٢٨(

مقياس األلوان Colorimeter: أداة تقيس لون المحلول بقياس 
امتصاص أطوال موجّية مختلفة من الضوء. )ص ١١٠(

ا  جّدً مقياس صغير   :Stage micrometer المنضدة  مقياس 
معروفة.  بأبعاد  بدقة  ومرسوم  مجهرّية  شريحة  على  محفور 

)ص ٢٩(

اإلنزيم  ُجزيء  على  منطقة   :Active site النشط  الموقع 
ترتبط فيها المادة المتفاعلة. )ص ١٠٦(

الوحدة  يمّثل  نسبًيا  بسيط  ُجزيء   :Monomer المونومر 
البنائية األساسية لبناء البوليمر. ترتبط العديد من المونومرات 

تفاعالت  عبر  وعادة  البوليمر،  لتكوين  تساهمية  بروابط  مًعا 
التكثيف. ومن األمثلة الشائعة للمونومرات، السّكريات األحادّية 

واألحماض األمينّية والنيوكليوتيدات. )ص ٦٧(

الميتوكندريون Mitochondrion )جمعها ميتوكندريا(: العضية 
في الخاليا حقيقية النواة حيث تجري عملية التنّفس الهوائي. 

)ص ٢٥(

النواة Nucleus )جمعها: نًوى(: وهي عضّية كبيرة نسبًيا توجد 
في الخاليا حقيقّية النواة، وال توجد في الخاليا بدائّية النواة. 
تحتوي النواة على DNA، وتتحّكم بالتالي بأنشطة الخلّية. وهي 

محاطة بغشاَءين يشّكالن مًعا الغالف النووي. )ص ٢١( 

النوّية Nucleolus: تركيب صغير واحد أو أكثر يوجد داخل 
النواة. تشاهد النوّية عادة كجسم شديد االصطباغ، ووظيفتها 
استخدام تعليمات DNA الموجود فيها لبناء الرايبوسومات. 

)ص ٣٥(

الموجودة  Haemoglobin: الصبغة الحمراء  الهيموجلوبين 
أربع  والتي تحتوي جزيئاتها على  الحمراء،  الدم  في خاليا 
سالسل  أربع  من  مكّون  كروي  بروتين  داخل  حديد  ذّرات 
األكسجين.  مع  عكسي  بشكل  مرتبط  وهو  الببتيد.  عديدة 

)ص ٨٥(



شكر وتقدير
استخدام  حقوق  منحهم  من  جميع  إلى  الجزيل  بالشكر  والناشرون  المؤلفون  يتوجه 
مصادرهم أو مراجعهم. وبالرغم من رغبتهم فى اإلعراب عن تقديرهم لكل جهد تم 
بذله، وذكر كل مصدر تم استخدامه إلنجاز هذا العمل، إال أنه يستحيل ذكرها وحصرها 
جميًعا. وفي حال إغفالهم ألي مصدر أو مرجع فإنه يسرهم ذكره في النسخ القادمة 

من هذا الكتاب.
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يتضّمن  إذ  الطالب،  كتاب  لدعم  هذا  واألنشطة  العملية  التجارب  كتاب  صّمم 
موضوعات تم اختيارها خصيًصا لالستفادة من المزيد من الفرص لتطبيق المهارات 
العملية، مثل التطبيق والتحليل والتقييم، إضافة إلى تطوير المعرفة والفهم.  كما 
يتضمن هذا الكتاب أنشطة بنائية، وضعت لتدعم المواضيع والمفاهيم الدراسية 
في كل وحدة تضّمنها كتاب الطالب. كما أنه يحتوي  على أفعال إجرائية في جميع 
على  للتركيز  وأسئلة  استخدامها،  كيفية  على  التعرف  على  لمساعدتك  أجزائه 

المهارات التي تمنحك فرًصا لرسم التمثيالت البيانية أو تقديمها.

لتطوير  فرًصا  خطوة،  خطوًة  الموجهة  العملية  واالستقصاءات  األنشطة   توّفر 
ووضع  واألجهزة،  واألدوات،  المواد،  وتحديد  التخطيط،  مثل:  العملية،  المهارات 
الفرضيات، وتسجيل النتائج، وتحليل البيانات، وتقييم النتائج. كما تمنح األسئلة 

فرصة الختبار معرفتك والمساعدة في بناء ثقتك في التحضير لالختبارات.

¦  تحّقق لك األسئلة ذات األجزاء المتعددة الموجودة في نهاية كل وحدة تدريًبا  
مكثًفا ضمن تنسيق مألوف يراعي مكتسباتك.

¦  يرتفع مستوى األنشطة بشكل تدريجي، إّنما مع وجود تلميحات ونصائح ضمن  
فقرة »مهم« في جميع أنحاء الكتاب تمنحك القدرة على بناء المهارات الالزمة.

¦ تتبع   على  تساعدك  األنشطة  ضمن  الموجودة  واألسئلة  الوحدة،  نهاية   أسئلة 
فهمك، كما تكون معينة لك على استخدام األفعال اإلجرائية بفاعلية تحضيًرا 

لعملية التقييم، حيث تتوافر إجابات هذه األسئلة في دليل المعلم.

يشمل منهج األحياء للصف الحادي عشر من هذه السلسة أيًضا:

- كتاب الطالب
- دليل المعّلم

األحياء - كتاب التجارب العملية واألنشطة

كتاب التجارب العملية واألنشطة
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كتاب التجارب العملية واألنشطة

األحياء

الفصل الدراسي األول - الجزء الثاني

الصف الحادي عشر



مطبعة جامعة كامبريدج، الرمز البريدي CB2 8BS، المملكة المتحدة.

تشكل مطبعة جامعة كامبريدج جزًءا من الجامعة.
 وللمطبعة دور في تعزيز رسالة الجامعة من خالل نشر المعرفة، سعًيا وراء 

تحقيق التعليم والتعلم وتوفير أدوات البحث على أعلى مستويات التميز العالمية.

© مطبعة جامعة كامبريدج ووزارة التربية والتعليم في سلطنة ُعمان.

يخضع هذا الكتاب لقانون حقوق الطباعة والنشر، ويخضع لالستثناء التشريعي
المسموح به قانوًنا وألحكام التراخيص ذات الصلة.

ال يجوز نسخ أي جزء من هذا الكتاب من دون الحصول على اإلذن المكتوب من
مطبعة جامعة كامبريدج ومن وزارة التربية والتعليم في سلطنة ُعمان.

الطبعة التجريبية ٢٠٢٢ م، ُطبعت في سلطنة ُعمان

ت مواءمتها من كتاب النشاط - األحياء للصف الحادي عشر - من سلسلة كامبريدج لألحياء  هذه نسخة تمَّ
لمستوى الدبلوم العام والمستوى المتقدم AS & A Level للمؤلفين ماري جونز و ماثيو باركن.

تمت مواءمة هذا الكتاب بناًء على العقد الموقع بين وزارة التربية والتعليم ومطبعة
جامعة كامبريدج.

ال تتحمل مطبعة جامعة كامبريدج المسؤولية تجاه المواقع اإللكترونية
المستخدمة في هذا الكتاب أو دّقتها، وال تؤكد أن المحتوى الوارد على تلك المواقع دقيق

ومالئم، أو أنه سيبقى كذلك.

تمت مواءمة الكتاب
بموجب القرار الوزاري رقم ١٢١ / ٢٠٢٢ واللجان المنبثقة عنه

جميع حقوق الطبع والتأليف والنشر محفوظة لوزارة التربية والتعليم
وال يجوز طبع الكتاب أو تصويره أو إعادة نسخه كاماًل أو مجّزًأ أو ترجمته 

أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات بهدف تجاري بأي شكل من األشكال
إال بإذن كتابي مسبق من الوزارة، وفي حالة االقتباس القصير يجب ذكر المصدر.



حضـرة صـاحب الجـاللـة

 السلطان هيثم بن طارق المعظم  

-حفظه الّله ورعاه-

المغفور لـه

 السلطان قابوس بن سعيد                     

-طّيب الّله ثراه-
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  تقديم
د، وعلى آله وصحبه  الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على خير المرسلين، سّيدنا ُمحمَّ

أجمعين. وبعد:

لقد حرصت وزارة التربية والتعليم على تطوير المنظومة التعليمية في جوانبها ومجاالتها المختلفة 
كافة؛ لتُلّبي ُمتطلّّبات المجتمع الحالية، وتطلُّعاته المستقبلية، ولتتواكب مع الُمستجّدات العالمية في 
اقتصاد المعرفة، والعلوم الحياتية المختلفة؛ بما يؤّدي إلى تمكين المخرجات التعليمية من المشاركة 

في مجاالت التنمية الشاملة للسلطنة.

نات المنظومة التعليمية، بمراجعة  ًنا أساسًيا من مكوِّ وقد حظيت المناهج الدراسية، باعتبارها مكوِّ
التدريس،  وطرائق  الدراسية،  المقّررات  من  بدًءا  المختلفة؛  نواحيها  في  شامل  وتطوير  مستمرة 
وأساليب التقويم وغيرها؛ وذلك لتتناسب مع الرؤية المستقبلية للتعليم في السلطنة، ولتتوافق مع 

فلسفته وأهدافه.

وقد أولت الوزارة مجال تدريس العلوم والرياضيات اهتماًما كبيًرا يتالءم مع مستجدات التطور 
الدولية؛  الخبرات  من  االستفادة  إلى  اتَّجهت  المنطلق  هذا  ومن  والمعرفي.  والتكنولوجي  العلمي 
اتساًقا مع التطوُّر المتسارع في هذا المجال، من خالل تبّني مشروع السالسل العالمية في تدريس 
لدى  واالستنتاج  والتقّصي  البحث  مهارات  تنمية  أجل  من  الدولية؛  المعايير  وفق  الماّدتَين  هاتَين 
الطلبة، وتعميق فهمهم للظواهر العلمية المختلفة، وتطوير قدراتهم التناُفسية في المسابقات العلمية 

والمعرفية، وتحقيق نتائج أفضل في الدراسات الدولية.

ًقا ألهداف التعليم في  إن هذا الكتاب، بما يحويه من معارف ومهارات وقيَم واتجاهات، جاء ُمحقِّ
نه من أنشطة وصور ورسوم.  السلطنة، وموائًما للبيئة العمانية، والخصوصية الثقافية للبلد، بما يتضمَّ

وهو أحد مصادر المعرفة الداعمة لتعلُّم الطالب، باإلضافة إلى غيره من المصادر المختلفة.

نتمّنى ألبنائنا الطلبة النجاح، ولزمالئنا المعلّمين التوفيق فيما يبذلونه من جهود ُمخِلصة، لتحقيق 
لموالنا  الحكيمة  القيادة  ظل  تحت  العزيز،  الوطن  لهذا  خدمة  السامية؛  التربوية  الرسالة  أهداف 

حضرة صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق المعّظم، حفظه اهلل ورعاه.

واهلل ولي التوفيق

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم 
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  المقدمة

تم اختيار هذا الكتاب لتطوير المهارات التي تحتاج إليها أثناء تعلم موضوعات كتاب األحياء للصف 
الحادي عشر. فلكي تحقق أهداف المنهج يجب أن تتوافر لديك معرفة وافية بموضوعات الكتاب، 
وأن تكون قادًرا على التفكير مثل العلماء. وفي أثناء دراستك موضوعات الكتاب ستحتاج إلى تطوير 
مهاراتك العملّية ذات الصلة، وبناء الثقة بقدرتك على إجرائها بنفسك. لذا كان هذا الكتاب بأنشطته 

المتنّوعة ضرورّيًا لتأمين الفرص لممارسة المهارات اآلتية:

األنشطة
توفر لك األنشطة الموجودة في هذا الكتاب فرًصا لممارسة المهارات اآلتية:

فهم الظواهر، والنظريات العلمية التي تدرسها.  �

حل األمثلة العددية وغيرها من األمثلة المختلفة.  �

التفكير بشكل نقدي في التقنيات والبيانات التجريبية.  �

اعتماد التنّبؤات، واستخدام األسباب العلمية لدعم تنّبؤاتك.  �

• تخطيط التجارب واالستقصاءات التي تحقق استنتاجات صحيحة.

• تحليل البيانات الستخالص النتائج.

• اختيار االختبارات اإلحصائّية واستخدامها للوصول إلى االستنتاجات المناسبة.

وفهمك،  ومهاراتك،  معرفتك،  لتطوير  المجال  لك  تتيح  بحيث  بدّقة،  األنشطة  تصميم  تم  وقد 
والموضوعات التي تم تناولها وتغطيتها في كتاب الطالب.

تسلّط المقدمة الموجودة في بداية كل تمرين الضوء على المهارات التي ستمارسها وأنت تجيب عن 
األسئلة، بحيث يتم ترتيب األنشطة وفق الترتيب نفسه للوحدات الموجودة في كتاب الطالب. وفي نهاية 
كل وحدة، يتم تقديم مجموعة من األسئلة للحصول على مزيد من الدعم للمهارات التي حّققتها، كما 
أنها تؤّمن لك فرصة ثمينة للتعرف على نوع التقييم الذي يُحتمل أن تواجهه في اختباراتك الالحقة.

 االستقصاءات العملية
يعّرف علم األحياء غالًبا على أنه دراسة تركيب العالم الطبيعي وسلوكه، عن طريق المالحظة والتجريب، 
ويُعّد االستقصاء العملي جزًءا مهًما من أي موضوع في علم األحياء، إذ يدل على فهم أفضل لكيفّية 

تفكير العلماء وللمحتوى النظري لهذه المادة. 
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لمحتوى االستقصاءات العملّية في هذا الكتاب عدة أهداف:

االختبارات  من  لكل  والمتطلّبة  المنهج،  في  الواردة  التجارب  إلجراء  المناسبة  اإلرشادات  •  توفير 
النظرّية والعملّية.

•  المساعدة في تطوير فهم للتقنيات العملّية المفترض معرفتها، مثل كيفّية إجراء التخفيف التسلسلي، 
وحساب قوى التكبير، ورسم الخاليا واألنسجة.

وتحليل  النتائج،  وتدوين  وموثوقة،  وآمنة  صحيحة  لتجارب  التخطيط  كيفّية  تعلم  في  •  المساعدة 
البيانات بشكل صحيح.

• المساعدة في فهم الموضوعات بشكل أفضل من خالل تدوين المالحظات الخاصة.  

غالًبا ما يكون االستقصاء العملي في علم األحياء مختلًفا قلياًل عنه في أّية مادة علوم أخرى. فالكائنات 
الحّية تتصف بتنّوع كبير، وال تؤدي التجارب أحياًنا إلى النتائج المتوقعة بدقة. تذّكر دائًما أن العلم 
لم تكن كما  ولو  النتائج كما هي حتى  أن تفسر  الحقيقة. يجب  والبحث عن  المالحظة  يعتمد على 
توقعت، وليس كما تعتقد أنها يجب أن تكون. وإذا كانت النتائج غير متوقعة، فمن المسموح التعليق 

على ما تعتقد أنه سبب ذلك، أو التفكير في محاولة توسيع التجربة أو تغييرها لتحسينها.

أداة ما. وقد يساعدك  أو  توافر مادة معّينة  لعدم  الكتاب ال يمكنك إجراؤها  توجد تجارب في  قد 
العروض  من  العديد  يمكنك مشاهدة  كما  تحليلها.  يمكنك  النتائج  من  تأمين مجموعة  معلمك على 

التوضيحّية لتقنيات معينة على شبكة اإلنترنت.

يمثل إجراء جميع التجارب الواردة في هذا الكتاب فرصة ممتازة لتطوير مهاراتك العملّية، وإدراًكا أن 
دراسة علم األحياء يمكن أن تكون ممتعة ومرضية في حد ذاتها. فالكائنات الحّية تحيط بنا، ونحن 
انطالق ألبحاثك  نقطة  واستخدمها  تجربة،  بكل  االستمتاع  لذا، حاول  األحياء.  علم  أيًضا من  جزء 

الخاصة، والستقصاءاتك وإبداعاتك في تجارب أخرى.

نرجو أن يساعدك هذا الكتاب على النجاح في مادة األحياء لهذا الصف، وعلى اكتساب المهارات 
العلمّية الالزمة لدراساتك المستقبلّية، وأن يلهمك حب علم األحياء. 

التي  الموضوعات  الطالب، واختيرت  العملية واألنشطة هذا ليدعم كتاب  التجارب  لقد ُصّمم كتاب 
تحقق للطلبة مزيًدا من الفرص الكتساب مهاراتهم، كالتطبيق والتحليل والتقييم، باإلضافة إلى تطوير 

معرفتهم وفهمهم.

المقدمة
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العملية واألنشطة« على أنشطة  التجارب  يحتوي »كتاب 
تّم اختيارها بعناية، بهدف  الوحدة، والتي  وأسئلة نهاية 
التي  المختلفة  المهارات  تطوير  على  الطلبة  مساعدة 
األحياء.  كتاب  دراسة  في  تقدمهم  أثناء  إليها  يحتاجون 
كما تساعد هذه األسئلة الطلبة على تطوير فهمهم لمعنى 
إلى  األفعال اإلجرائية المستخدمة في األسئلة، إضافة 

دعمهم في اإلجابة عن األسئلة بشكل مناسب.
كما يحّقق هذا الكتاب للطلبة الدعم الكامل الذي سوف 
يساعدهم على تطوير مهارات االستقصاء العملية األساسية 
االستقصاءات،  تخطيط  المهارات  هذا  وتشمل  جميعها. 
الفرضيات،  وطرح  معه،  التعامل  وكيفية  الجهاز  واختيار 

وتدوين النتائج وعرضها، وتحليل البيانات وتقييمها.

  كيف تستخدم هذه السلسلة
تقّدم هذه المكّونات )أو المصادر( الدعم للطلبة في الصف الحادي عشر في 
السلسلة  هذه  كتب  تعمل  حيث  واستيعابها،  األحياء  مادة  لتعلم  عمان  سلطنة 
جميعها مًعا لمساعدة الطلبة على تطوير المعرفة والمهارات العلمية الالزمة 
لهذه المادة. كما تقّدم الدعم للمعلمين إليصال هذه المعارف للطلبة وتمكينهم 

من مهارات االستقصاء العلمي.

يقّدم »كتاب الطالب« دعًما شاماًل لمنهج األحياء للصف 
الحادي عشر في سلطنة عمان، ويقّدم شرًحا للحقائق 
يستخدم  كما  بوضوح،  العلمية  والتقنيات  والمفاهيم 
واألسئلة  العلمية.  للمبادئ  الواقعي  العالم  من  أمثلة 
التي تتضمنها كل وحدة تساعد على تطوير فهم الطلبة 
كل  نهاية  في  الموجودة  األسئلة  أن  حين  في  للمحتوى، 
وحدة تحقق لهم مزيًدا من التطبيقات العلمية األساسية.
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كيف تستخدم هذه السلسلة

العملية  التجارب  »كتاب  و  الطالب«  »كتاب  المعلم  دليل  يدعم 
فيهما.  الموجودة  العملية  والمهارات  األسئلة  ويعزز  واألنشطة«، 
كل  وإجابات عن  للتدريس  تفصيلية  أفكاًرا  الدليل  هذا  ويتضّمن 
سؤال ونشاط وارد في »كتاب الطالب« وفي »كتاب التجارب العملية 
واألنشطة«، فضاًل عن اإلرشادات التعليمية لكل موضوع، بما في 
والتقويم  النشط  للتعلم  وأفكار  المقترحة،  التدريس  خطة  ذلك 
التمهيدية،  واألنشطة  بالموضوع،  المرتبطة  والمصادر  التكويني، 
والتعليم المتمايز )تفريد التعليم( والمفاهيم الخاطئة وسوء الفهم. 
العملية  االستقصاءات  إلجراء  مفصاًل  دعًما  أيًضا  يتضمن  كما 
ذلك  في  بما  واألنشطة«،  العملية  التجارب  »كتاب  في  وتنفيذها 
فقرات »مهم« لجعل األمور تسير بشكل جيد، إضافة إلى مجموعة 
من عينات النتائج التي يمكن استخدامها إذا لم يتمكن الطلبة من 

إجراء التجربة، أو أخفقوا في جمع النتائج النموذجية.
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خالل دراستك هذا الكتاب، ستالحظ الكثير من الميزات المختلفة التي ستساعدك في 
التعلم. هذه الميزات موضحة على النحو اآلتي:

أهداف التعّلم
تظهر هذه األهداف في بداية كل وحدة دراسية لتقّدم أهداف التعلم ولتساعدك على 

التنقل في المحتوى. 

األنشطة
تفيدك التمارين في ممارسة المهارات المهمة لدراسة األحياء.

االستقصاءات العملية
تتوافر االستقصاءات في جميع أقسام هذا الكتاب، وهي تساعدك على تطوير المهارات 
الهدف من  لدراسة األحياء. كما تحتوي على مقدمة تحدد  تُعّد ضرورية  التي  العملية 
االستقصاء،  إلجراء  المطلوبة  واألدوات  بالمواد  قائمة  وعلى  العملي،  المخبري  العمل 
مع  إجرائه،  أثناء  آمًنا  بقائك  لضمان  المهمة  السالمة  باحتياطات  تتعلق  نصائح  وعلى 
التي  نتائجك  لتدوين  إلى تخصيص مساحة  للعمل خطوة خطوة، إضافة  متابعة حثيثة 
حصلت عليها؛ ثم تُختتم بأسئلة التحليل واالستنتاج والتقييم التي تساعدك على تفسير 
لك  تتيح  التي  التخطيط  استقصاءات  على  أيًضا  الالحقة  الوحدات  وتحتوي  نتائجك. 
ممارسة التخطيط لعملك المخبري الخاص بك، وعلى استقصاءات تحليل البيانات التي 

تؤّمن لك المزيد من الفرص لتعزيز تفكيرك التحليلي.

  كيف تستخدم هذا الكتاب

xvi

أسئلة نهاية الوحدة
تقيس هذه األسئلة مدى تحّقق األهداف التعليمية في الوحدة، وقد يتطلب بعضها 

استخدام معارف علمية من وحدات سابقة. 

مهم
ستساعدك مرّبعات النص هذه على إكمال التمارين واالستقصاءات، وستقدم لك الدعم 

في المجاالت التي قد تجدها صعبة.

مصطلحات علمية
يتم تمييز المصطلحات 

األساسية في النص 
عند تقديمها ألول 
مرة. ثم يتم تقديم 

تعريفات في الهامش 
تشرح معاني هذه 

المصطلحات.

أفعال إجرائية
لقد تّم إبراز األفعال 

اإلجرائية الواردة 
في المنهج الدراسي 
بلون غامق في أسئلة 
نهاية الوحدة، ويمكن 

استخدامها في 
االختبارات، خصوًصا 

عندما يتم تقديمها 
للمرة األولى. وستجد 
في الهامش تعريًفا لها.



   األمان والسالمة في مختبر 
األحياء

تُعّد المختبرات بشكل عام واحدة من أقل األماكن في المدرسة التي يمكن أن تقع فيها 
الحوادث )أكثر األماكن احتمااًل لوقوع الحوادث هو خارج المباني(، ويعود ذلك إلى اتباع 
على سالمة  للحفاظ  مصّممة  المختبرات  في  القواعد  من  مجموعة  والطلبة  المعلمين 
الجميع. من الضروري أن تتبع باستمرار جميع القواعد المكتوبة والمعروضة في المختبر 

أيًضا. 
علم  في  باالستقصاءات  المرتبطة  المخاطر  تقييم  اعتمادها،  يجب  التي  المهارات  من 
األحياء؛ يجب أن تتعلم التفكير في المخاطر في كل مرة تجري فيها استقصاء. وبمجرد 
تحديد أي مستوى خطر، يجب عليك التفكير في كيفّية تخفيضه. فمعظم استقصاءات 
علم األحياء منخفضة المخاطر، لكن قد يتضمن بعضها مستوى متوسًطا من الخطورة. 

القواعد العامة للعمل المختبري اآلمن 
�  عليك دائًما ارتداء النظارات الواقية عند استخدام أية سوائل.

�  يفضل ارتداء معطف المختبر لوقاية المالبس من أّي انسكاب للسوائل.
�   تأكد من فهم أية مخاطر محددة ترتبط بالتجربة، كما يبّينها معلمك )انظر الجدول ١( 

)انظر جدول السالمة ١(.

األمان والسالمة في مختبر األحياء
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علم  باستقصاءات  المرتبطة  الشائعة  المخاطر  مصادر  ببعض  قائمة   ١ الجدول  يورد 
األحياء.

                   

xviii

  الجدول ١: جدول السالمة.

مالحظات خفض احتمالّية حدوث الخطر مصدر الخطر
يشكل دفع األنبوبة الزجاجّية عبر 

ثقب السدادة المطاطّية الضيق 
خطًرا. لذلك من األفضل أن 

يقوم بهذا العمل فّني المختبر أو 
معلمك، ال أنت. 

احتفظ باألواني الزجاجّية على سطح مستو- ال تحملها وتتجّول 
بها من دون قصد.

تعامل بحرص مع النصال الحادة، على سبيل المثال: نصل 
المشرط أو السكين أو الشفرة. ضع الجسم الذي تقطعه على 

سطح مستو، مثل لوح تقطيع أو بالطة، وال تمسكه بيدك. 
واحرص على أن يكون اتجاه القطع بعيًدا عن أصابعك، بحيث ال 
يجرحك النصل إذا انزلق. احرص أيًضا على أاّل تلمس الكواشف 

أو السوائل من العّينات أيَّ جرح أو خدش في جلدك. 

األواني الزجاجّية 
والنصال الحادة

أبِق السوائل الحارة على المنضدة، وال تتجّول بها. استخدم 
ماسك أنابيب االختبار عند إدخال األنابيب إلى حّمام مائي حار 

أو عند إخراجها منه. 
ال تجلس وأنت تجري االستقصاء، إاّل إذا كنت ترسم، ألنك 
إذا كنت واقًفا يكون بمقدورك التحرك بشكل أسرع لتفادي 

االنسكابات. 

السوائل الحارة 
)على سبيل 

المثال: الماء 
الحار في الحّمام 

المائي(

يدرك معلمك نوع الخطر 
الذي تشكله كل مادة كيميائّية 
تستخدمها، ومستواه، لذا اّتبع 

إرشادات السالمة التي يزودك بها. 

احتفظ بجميع المواد الكيميائّية التي تستخدمها في القوارير 
المكتوب عليها تسمياتها. إذا نقلت أّية مادة كيميائّية إلى وعاء 

آخر، فاكتب على الوعاء أواًل اسم المادة الكيميائّية.
ضع غطاء الوعاء مقلوًبا على المنضدة عندما ترفعه، لكي ال 
ينقل سطحه السفلي أية مواد كيميائّية إلى سطح المنضدة.

المواد الكيميائّية

ارتِد القفازات المطاطّية عند 
التعامل مع عّينات حيوّية أو مواد 

مستمدة منها. 
من المناسب ارتداء الجوارب 

الطويلة واألحذية الطويلة أثناء 
العمل في الخارج، بخاصة عند 

وجود نباتات طويلة. 
تعامل دائما مع الكائنات الحّية 

التي تستخدمها في النشاط 
العملي أخالقيا، وحافظ عليها. 

كن على علم بأي نوع من الحساسّية قد يكون لديك )على سبيل 
المثال: المكسرات، أو البيض، أو اإلنزيمات(، وتأكد من معرفة 

معلمك بها أيًضا.
تأكد من قدرتك على تمييز أي نوع سام، أو يلدغ أو يعض، من 

النباتات أو الحيوانات التي تجمعها من مواطنها.

التعامل مع كائنات 
حّية أو مواد 
مستمدة منها

اعمل دائًما برفقة زميل لك عندما يكون العمل في الخارج، فإذا 
واجه أي منكما مشكلة، يمكن لآلخر االتصال لطلب المساعدة.

العمل في الخارج



  البحث العلمي والمهارات العملية
سياقات  في  وتطويرها  السابقة  الصفوف  من  العملية  والمهارات  العلمي  البحث  مهارات  تطبيق  إن 
ين الحادي عشر والثاني عشر مطلب ضروري. وباإلضافة إلى تذكر المعلومات  جديدة خالل الصفَّ
والظواهر والحقائق والقوانين والتعاريف والمفاهيم والنظريات المذكورة في المناهج الدراسية وإلى 
شرحها وتطبيقها، فمن المتوقع أن يكون الطلبة قادرين على حّل المسائل في مواقف جديدة أو غير 

مألوفة باستخدام التفكير المنطقي. 

ويُتوقع من الطلبة إظهار استيعابهم للمهارات العملية بما في ذلك القدرة على:

تخطيط التجارب واالستقصاءات.  �

جمع المالحظات والقياسات والتقديرات وتسجيلها وتقديمها.  �

تحليل البيانات الناتجة من التجارب للوصول إلى استنتاجات وتفسيرها.  �

تقييم أساليب البيانات الناتجة من التجارب وجودتها واقتراح التحسينات الممكنة للتجارب.   �

أمثلة على المهارات العملية

في القوائم التالية أمثلة محددة على كل مهارة من المهارات العملية. وهذه األمثلة المحددة توّجه إلى 
المزيد من البحث العلمي والمهارات العملية التي يتوقع من الطلبة اكتسابها كجزء من تعلمهم.

إلى ذلك، يجب تطوير المهارات العملية األربع وتوحيدها في كل وحدة دراسية. إاّل أن بعض األمثلة 
المحددة في القوائم قد تكون أكثر صلة باألنشطة العملية الموصى بها في وحدات دراسية مّعينة.

تعطي هذه المهارات أمثلة عن محتوى AO3 ويمكن تقييمها في الورقة العملية. 

تخطيط التجارب واالستقصاءات

تحديد المتغّيرات المستقلة والتابعة وضبطها، ووصف كيفية قياسها وضبطها.  �

�  وصف اإلجراءات والتقنيات المستخدمة في التجارب، والتي تؤدي إلى جمع بيانات موثوقة ودقيقة.

استخدام مخططات واضحة ومصنفة إلظهار ترتيب الجهاز عند الحاجة.  �

وصف التجارب الضابطة المناسبة.  �

البحث العلمي والمهارات العملية
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شرح اختيار الجهاز وأداة القياس للوصول إلى دقة مناسبة.  �

شرح اختيار المواد المستخدمة في إجراء التجارب  �

وصف المخاطر الموجودة في التجربة وكيفية تقليلها.   �

التنبؤ بالنتائج ووضع الفرضيات بناء على المعرفة والمفاهيم العامة.  �

�  وصف كيفية استخدام البيانات للوصول إلى استنتاج، بما في ذلك الكّميات المشتقة التي سوف 
تحسب بناًء على البيانات الخام لرسم تمثيل بياني مناسب أو وضع مخطط مناسب.

جمع المالحظات والقياسات والتقديرات وتسجيلها وتقديمها

تطبيق الطالب لفهمه معنى الضبط والدقة.  �

تحديد قيم عدم اليقين في القياس في صورة قيم عدم يقين مطلق أو نسبة مئوية.  �

�  جمع القياسات والمالحظات وتسجيلها بشكل منهجي، وتقديم البيانات باستخدام العناوين ووحدات 
القياس واألرقام ونطاق القياسات ودرجات الدقة المناسبة.

�  استخدم األساليب الرياضية أو اإلحصائية المناسبة لمعالجة البيانات الخام وتسجيلها حتى العدد 
الصحيح من األرقام المعنوية )يجب أن يكون هذا العدد هو نفسه أو أكثر بواحد من أصغر عدد 

من األرقام المعنوية في البيانات المقدمة(.

�  رسم التمثيالت البيانية للعّينات وتسميتها. وحساب القياسات الفعلية لألنسجة أو الخاليا أو العضيات.

تحليل البيانات الناتجة من التجارب للوصول إلى استنتاجات وتفسيرها

باستخدام  البيانية  والتمثيالت  والمخططات  الرسوم  ذلك  في  بما  وتقديمها،  البيانات  �  معالجة 
الخطوط المستقيمة أو المنحنيات األكثر مالءمة. وتحليل التمثيالت البيانية، بما في ذلك ميل 

المنحنيات.

�  جمع قيم عدم اليقين عند إضافة الكمّيات أو طرحها وجمع النسب المئوية لعدم اليقين عند ضرب 
الكميات أو قسمتها.

�  رسم الخط المستقيم األفضل مالءمة من خالل النقاط الموجودة على التمثيل البياني.

�  استخدام قيم االنحراف المعياري أو الخطأ المعياري، أوالتمثيالت البيانية ذات أشرطة الخطأ 
المعيارية، لتحديد ما إذا كانت االختالفات في القيم المتوسطة ذات داللة إحصائية.
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�  تفسير المالحظات والبيانات الناتجة من التجارب وتقييمها، وتحديد النتائج غير المتوقعة والتعامل 
معها بشكل مناسب.

�  وصف األنماط في البيانات والتمثيالت البيانية. وإجراء تنبؤات بناًء على األنماط في البيانات.

�  الوصول إلى االستنتاجات المناسبة وتبريرها باإلشارة إلى البيانات واستخدام التفسيرات المناسبة، 
ومناقشة مدى دعم النتائج للفرضيات.

تقييم األساليب واقتراح التحسينات

التحسينات  واقتراح  االستنتاجات،  في  أو  البيانات  في  اليقين،  لعدم  المحتملة  األسباب  �  تحديد 
المناسبة على اإلجراءات وتقنيات إجراء التجارب.

�  شرح تأثير األخطاء النظامية )بما في ذلك األخطاء الصفرية( واألخطاء العشوائية على القياسات.

�  وصف تعديالت على تجربة ما من شأنها تحسين دقة البيانات أو توسيع نطاق االستقصاء. 

ملحق البحث العلمي والمهارات العملية

xxi
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نشاط ٣-١  اإلجابة عن أسئلة التمثيالت البيانّية
تتضّمن األسئلة أحياًنا تمثيًل بيانّيًا، وتتناول معظم جوانبه. ستجيب في هذا النشاط 
عن أسئلة تتضّمن ثلثة أفعال إجرائّية مختلفة على التمثيل البياني نفسه، ثم تحسب 

معّدًل برسم خط مماس ألحد المنحنيات.
لوصف تمثيل بياني يتطلب تحويل البيانات الممثلة بيانّيًا إلى كلمات. ل تعتمد على 
التغّيرات  وعلى  البياني،  للتمثيل  العام  التوجه  على  رّكز  األحياء،  علم  في  معرفتك 
كل من  إلى  البياني مشيًرا  التمثيل  ببيانات يوضحها  استشهد  التدّرج.  الواضحة في 

المحوَرين )س( و )ص(، واحرص على ذكر الوحدات.

مصطلح علمي
 :Tangent الخط المماس

خط مستقيم يلمس 
المنحنى عند نقطة معّينة 

فقط.

م أهدا ف التعلُّ

٣-١   يذكر أّن اإلنزيمات بروتينات كروّية تحّفز التفاعلت داخل الخليا أو تفرز لتحّفز التفاعلت خارج الخليا.
٣-٢   يشرح طريقة عمل اإلنزيمات من حيث الموقع النشط، ومعقد اإلنزيم - المادة المتفاعلة، وتخفيض طاقة التنشيط 

وتخصصية اإلنزيمات، من حيث فرضّية التلؤم المستحث.
٣-٣  يشرح كيف يستقصي سير التفاعلت المحّفزة باإلنزيم عن طريق قياس سرعة تكّون النواتج باستخدام الكتاليز وسرعة 

اختفاء الماّدة المتفاعلة باستخدام األميليز.
٣-٤    يلّخص استخدام مقياس األلوان لقياس سير التفاعلت المحّفزة باإلنزيم التي تتضّمن تغّيرات في اللون.

يستقصي ويشرح تأثير العوامل اآلتية في سرعة التفاعلت المحّفزة باإلنزيم:  5-٣
       ●  تركيز اإلنزيم.

       ●  تركيز المادة المتفاعلة.
       ●  تركيز المثّبط.

K(، الذي يستخَدم لمقارنة تلؤم 
m
V( تستخدم لشتقاق ثابت ميكاليس و مينتين )

max
٣-٦  يشرح أّن أقصى سرعة للتفاعل )

اإلنزيمات المختلفة مع موادها المتفاعلة.
٣-٧   يشرح تأثير المثّبطات العكسّية، التنافسّية وغير التنافسّية، على نشاط اإلنزيمات.

٣-8  يصف الطرق المختلفة للنشاط بين اإلنزيم المثّبت باأللجينات )أو الصمغ الهلمي األلجيني( واإلنزيم نفسه الحّر في 
محلول، ويذكر ميزات استخدام اإلنزيمات المثّبتة.  

األنشطة

 الوحدة الثالثة

Enzymes اإلنزيمات
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أّما  عليه.  هو  الذي  الشكل  اتخاذه  سبب  توضيح  البياني  التمثيل  تفسير  ويتطلب 
»مع  »لكن«،  مثل:  تتضّمن مصطلحات  كتابة عبارات  فيتطلب  بيانيَّين  تمثيلَين  مقارنة 
ذلك«، ومصطلحات مقارنة مثل: »أسرع«، »أعلى«، و»أكبر«. استشهد ببيانات المقارنة 
المثال،  سبيل  على  إليك.  بالنسبة  ومهّمة  بارزة  قيَم  ذات  معّينة  أرقاًما  باختيارك 

يمكنك مقارنة مادة متفاعلة بأخرى، أو حساب رقم يفوق بعدة أضعاف رقًما آخر.
التفاح.  من   100  g و  الجزر  من   100  g من  الكتاليز  إنزيم  الطلبة  أحد  استخلص 
وأضاف المستخلَصين إلى أنبوبتَين من محلول بيروكسيد الهيدروجين، ثم قاس حجم 

غاز األكسجين الذي تحّرر خلل 10 دقائق.                                          
يبّين الشكل أدناه نتائج التجربة.

)
m
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(
عه 

جم
تّم 

ي 
الذ

ي 
كل

ن ال
جي

كس
األ

از 
م غ

حج
12

10

8

6

4

 2

0

)s( الزمن
0        60       120      180     240     300     360   

كتاليز من التفاح

كتاليز من الجزر

الشكل ٣-١: تمثيل بياني يبّين زمن سير التفاعل لمصدَرين من إنزيم الكتاليز.

صف منحنى الكتاليز المستخلص من الجزر. أ.   .١
................................................................................   

................................................................................   

فّسر شكل هذا المنحنى. ب.   
................................................................................   

................................................................................   
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٢.  قارن منحنيَي الكتاليز المستخلص من الجزر والمستخلص من التفاح.
.....................................................................................  

.....................................................................................  

حساب معّدل تحرير غاز األكسجين في زمن معّين.  
  في ما يأتي توضيح كيفية إجراء ذلك لمنحنى الكتاليز المستخلص من التفاح.

0

2

4

6

8

10

12

0 36030024018012060

١.   ارسم خّطاً عمودّياً من 
محور )س( لتحديد 

الزمن الذي توّد حساب 
المعّدل منه. ٢.   ارسم خّطاً مماًسا لنقطة 

تريد للخط العمودي أن 
يلتقي فيها المنحنى.

٣.   دع خط المماس ينتهي حيث 
يسهل عليك قراءة القيم على 

المحوَرين )س( و )ص(.

٤.   ارسم خطَّين آخَرين لتكمل 
المثلث قائم الزاوية.

٥.    احسب طول الجانب األفقي من المثلث )التغّير في 
قيمة س(، والجانب العمودي )التغّير في قيمة ص(.

٦.   احسب المعدل محدًدا ميل المماس:

التغير في )ص(  
التغير في )س(

= 9.0

300
= 0.03 mL s

-1   

تّم 
ي 

الذ
ي 

كل
ن ال

جي
كس

األ
از 

م غ
حج

)
m

L
(
عه 

جم

)s( الزمن

الشكل ٣-٢: حساب الميل برسم الخط المماس.

٣.  احسب معّدل تحرير غاز األكسجين عند s 30 لمنحنى الكتاليز المستخلص من 
الجزر.

.....................................................................................  

.....................................................................................  
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K
m

V و 
max

نشاط ٣-٢  حساب 
V و ثابت ميكاليس- 

max
سترسم في هذا النشاط تمثيًل بيانًيا، وتستخدمه لحساب 

.K
m
مينتين 

أحد  استخلص  لقد  وجليسرول.  دهنّية  أحماض  إلى  الدهون  يحلّل  إنزيم  الليبيز 
الباحثين الليبيز من نوع بكتيريا بيركهولدرية بصلية Burkholderia cepacia. ثّم أضاف 
الليبيز إلى مستحلب زيت الزيتون، وجرى قياس نشاط اإلنزيم بإيجاد كمّية األحماض 
الباحث  استقصى  واحدة.  دقيقة  في  الزيتون  زيت  تحلل  من  نتجت  التي  الدهنّية 
تأثير تركيز المادة المتفاعلة على المعّدل األولي للتفاعل، V، إلنزيم الليبيز. ويوّضح 

الجدول اآلتي النتائج.

المعّدل األولي لنشاط الليبيز / µmol من 
األحماض الدهنّية الناتجة في الدقيقة تركيز المادة المتفاعلة )%(

 0 0 

8 5

16 10

22 15

26 20

29 25

31 30

32 35

33 40

33 45

33 50

الجدول ٣-١: تأثير تركيز المادة المتفاعلة على المعّدل األولي للتفاعل، V، إلنزيم الليبيز.

أّي متغّيَرين من المتغّيرات أدناه على الباحث إبقاؤهما ثابتَين في التجارب؟  .١
تركيز الليبيز   ●  

تركيز زيت الزيتون   ●  

درجة الحرارة  ●  

علمية مصطلحات 
 :V

max
السرعة القصوى 

السرعة النظرية القصوى 
لتفاعل يتحّكم به اإلنزيم، 

وتتحّقق عندما تكون جميع 
المواقع النشطة لإلنزيم 

ممتلئة.
ثابت ميكاليس- مينتين 
 Michaelis–Menten )K

m
(

constant: تركيز المادة 

المتفاعلة التي يعمل فيها 
اإلنزيم بنصف سرعته 
V½(، وهو 

max
القصوى )

يستخدم لقياس كفاءة 
اإلنزيم. كلما انخفضت قيمة 

K، زادت كفاءة اإلنزيم.
m
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مّثل هذه البيانات على ورقة تمثيل بياني. ارسم خّطاً مناسًبا.  .٢

عندما  وتتحّقق  اإلنزيم،  به  يتحّكم  لتفاعل  القصوى  النظرية  السرعة  هو   V
max

  .٣
إليجاد  البياني  تمثيلك  استخدم  ممتلئة.  لإلنزيم  النشطة  المواقع  جميع  تكون 

.V
max

معّدل  فيه  يكون  الذي  المتفاعلة  المادة  تركيز  هو   K
m
مينتين  ميكاليس-  ٤.  ثابت 

.½V
max

نشاط اإلنزيم 

تساوي  التي  القيمة  البياني  التمثيل  من  )ص(  المحور  على  الخطوة ١    حّدد   
.V

max
بالضبط نصف قيمة  

الخطوة ٢    ارسم خّطاً أفقّيًا من هذه النقطة على المحور )ص( إلى أن تصل   
المنحنى.

إلى  وصوًل  المنحنى  على  النقطة  هذه  من  عمودّيًا  خّطاً  الخطوة ٣    ارسم   
المحور )س(. 

 .K
m
الخطوة ٤    اقرأ القيمة على المحور )س( عند هذه النقطة. هذا هو   

مهم
ارسم بدّقة خّطاً أفقّيًا من 

أعلى موضع في الخط 
على التمثيل البياني وصوًل 
إلى المحور ص لتجد قيمة 

V. اقرأ قيمة V من 
max

مقياس المحور ص.
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من  مختلف  نوع  من  المستخلص  الليبيز  باستخدام  التجربة  هذه  الباحث  ٥.  كّرر 
.B. cepacia لهذا النوع أقل منه عند البكتيريا K

m
البكتيريا. وقد وجد أن 

في   المتفاعلة  مادتهما  تجاه  الليبيز  إلنزيَمي  النسبّية  األلفة  حول  تستنتج    ماذا 
هَذين النوَعين من البكتيريا؟

.....................................................................................  

.....................................................................................  

نشاط ٣-٣  التخطيط الستقصاء تأثير تركيز المثّبط على 
نشاط إنزيم اليورييز

تتضّمن تجارب كثيرة كشف تأثير أحد المتغّيرات )المتغّير المستقل( على متغّير آخر 
النتائج،  في  تؤثر  قد  أخرى  متغّيرات  أّي  ثبات  على  الحفاظ  يجب  التابع(.  )المتغّير 
بعض  إجراء  األحيان،  معظم  في  الضروري،  من  المعيارّية.  المتغّيرات  تسّمى  وهذه 
المتغّيرات المستقلة والمعيارّية  التجارب األولّية للمساعدة على اتخاذ قرار في قيم 
المثلى. في هذا النشاط، سوف تفّكر في كيفية القيام بمثل هذه التجارب وتسعى إلى 

التخطيط لها.
عن  معلومات  ذلك  في  بما  التجربة،  هذه  مثل  اإلرشادات إلجراء  بعض  يأتي  ما  في 

إنزيم اليورييز ومادته المتفاعلة والمثبط الذي يبطئ عمله.
اليورييز إنزيم يحّول اليوريا )البولينا( إلى أمونيا:  ●  

CO)NH
2
(

2
 + H

2
O → 2NH

3
 + CO

2      
إلى  اليوريا  على  تحتوي  أسمدة  األحيان،  معظم  في  المزارعون،  ●  يضيف   

بطيئة  النيتروجينية  بالمرّكبات  المحاصيل  تزويد  بهدف  وذلك  التربة، 
المفعول. وتحتوي هذه األسمدة أحياًنا على مثّبطات اليورييز، األمر الذي 

يخّفض من إنتاج األمونيا.
يمكنك الحصول على مستخلص يحتوي على اليورييز كاآلتي:  ●  

-  اغمر )انقع( فول الصويا في الماء طوال الليل.   
-  اطحن المزيج في خلط )أو استخدم المدقة والهاون(.    

لتستخدمه  بالمصّفى  واحتفظ  طحنه،  تّم  الذي  المزيج  بتصفية  -   قم    
مستخلًصا لإلنزيم.
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يمكنك شراء اليوريا على شكل مسحوق يذوب في الماء.  ●  

يمكنك شراء المثّبط أيًضا على شكل مسحوق يذوب في الماء.  ●  

تذوب األمونيا في الماء لتكّون محلوًل برقم هيدروجيني pH أعلى من 7.  ●  

الهيدروجيني  الرقم  قياس  طريق  عن  األمونيا  إنتاج  معّدل  متابعة  ●  يمكن   

أو مقياس  باستخدام محلول كاشف  المتفاعلة،  اإلنزيم-المادة  pH لخليط 

.pH الرقم الهيدروجيني

أجب عن األسئلة أدناه لشرح خّطة استقصاء تأثير تركيز المثّبط على معّدل نشاط 
اإلنزيم.

ما المتغّير المستقل؟ ......................................................... أ.   .١

................................................................................   

ما المتغّير التابع؟ ............................................................ ب.   

................................................................................   

ج.  اذكر أهّم المتغّيرات التي يجب الحفاظ على ثباتها ..........................  

................................................................................   
على  للحفاظ  عمله  عليك  الواجب  وما  تحديدها؟  يمكنك  التي  المخاطر  ٢.  ما 
سلمتك وسلمة اآلخرين؟ ......................................................
.....................................................................................  

للمادة  المناسب  التركيز  لتحديد  التمهيدّية  األعمال  بعض  إجراء  إلى  ٣.  ستحتاج 
زمنّية  مّدة  في  نتائج  على  الحصول  يمكنك  بحيث  تستخدمها،  التي  المتفاعلة 

معقولة.
تكوين  يمكنك  اليوريا. صف كيف  قنينة من مسحوق  أنك حصلت على  أ.  لو   
محلول اليوريا في الماء بتركيز 10%. .....................................
................................................................................   

ب.  لو كنت قد حّضرت محلوًل يحتوي على إنزيم يورييز من فول الصويا )كما   
تّم وصفه أعله(، فحاول إضافة mL 5 من محلول اليورييز إلى mL 5 من 
محلول اليوريا %10، وقم بقياس التغّير في الرقم الهيدروجيني pH. ستجد 

. أن التغّير في الرقم الهيدروجيني pH بطيء جّداً
أكمل الجملة لقتراح كيف يمكن جعل التفاعل يحدث بسرعة أكبر:   
يمكن استخدام محلول ........................ من إنزيم اليورييز.   
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إذا كان لديك محلول مثّبط 10%:  .٤
محاليل  مجموعة  لتحضير  المحلول  هذا  استخدام  يمكنك  كيف  أ.  صف   
بتراكيز مختلفة. ...........................................................
................................................................................   

النطاق هو  المثّبط. تذّكر أن  لتركيز  نطاًقا مناسًبا وفاصًل مناسًبا  ب.  اقترح   
الفارق بين القيمة الدنيا والقيمة الُعليا. وأن الفاصل هو الختلف بين كل 

قيمة. يجب أن يكون لديك خمس قيم على األقل.
................................................................................   
................................................................................   

في حال تكرار التجربة، كم مّرة ستكّررها؟ ج.   
................................................................................   

صف كيف ستجري تجربتك.  .٥
.....................................................................................  
.....................................................................................  

ضع جدوًل للنتائج مع كامل المسميات لتتمكن من ملئه وأنت تجمع نتائجك.  .٦

تذّكر:  
●  يجب رسم جدول النتائج باستخدام المسطرة. ويجب أن يكون كل صف أو   

عمود منفصًل عن التالي بخط مسّطر. 
يجب وضع المتغّير المستقل في العمود األول من الجدول.  ●  

●  يجب أن تكون القراءات المتكّررة للمتغّير المستقل في أعمدة بعد العمود   

األول من الجدول.
●  يجب أن تكون القيمة المتوسطة للمتغّير التابع في العمود األخير من الجدول.  

علمية مصطلحات 
نطاق Range: القيمة 

الدنيا حتى القيمة العليا 
لمجموعة بيانات.

فاصل Interval: الفرق بين  
القيَم التي تّم اختيارها 

ضمن نطاق.
تكرار Replicates: عدة 

تجارب يتّم إجراؤها في 
الحالة نفسها وباستخدام  

األجهزة والمواد نفسها.
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ارسم المنحنى الذي تتوّقع الحصول عليه إذا كان المثّبط غير تنافسي.  .٧

نشاط ٣-٤  حساب نسبة الخطأ الفعلي والنسبة المئوية 
للخطأ

الخطأ  تقدير  يمكن  بل  حقيقّية،  قيمة  هي  المقاسة  القيمة  أن  من  التأكد  يمكن  ل 
الفعلي في القراءة كّمّيًا، وبالتالي، تقدير النسبة المئوية للخطأ. 

مثل  القياس،  في  المستخدمة  األداة  كانت  مهما  القراءة  من صّحة  التأكد  يمكن  ول 
األسطوانة المدرجة، أو الماّصة، أو ثيرمومتر. فهناك عدم دّقة أو خطأ في القياس.

المقياس  على  األصغر  الجزء  حجم  يعادل  الخطأ  حجم  إن  عام  بشكل  القول  يمكن 
المستخدم.

 .0.5  ˚C درجة  أقرب  إلى  قراءته  يمكنك  ثيرمومتر،  لديك  أن  تخيل  المثال،  سبيل  على 
قرأت  فإذا   .0.5  ˚C مقداره  القراءة  هذه  في  دّقة  عدم  بوجود  نسلم  أن  يجب  وبالتالي 
درجة الحرارة عند C˚ 17.5، يمكنك توضيحها على شكل C ± 0.5 ˚C˚ 17.5، وهو ما يمّثل 

الخطأ في القياس. 
كل  في  الفعلي  الخطأ  ما   ،10  mL بفواصل   1000  mL قياس  مدرجة  ١.  أسطوانة 

قراءة حجم تجريها باستخدام هذه األسطوانة؟
.....................................................................................  

  إذا كنت تقيس التغّير في كمّية ما، فعليك أن تأخذ في العتبار وجود عدم دّقة 
المثال،  سبيل  على  النهاية.  عند  والقيمة  البداية  عند  القيمة  من  لكل  القراءة 
إذا قست درجة الحرارة في بداية التجربة C˚ 22، وفي نهايتها C˚ 27.5، فعليك 
زيادة    الحرارة  درجة  في  التغّير  وسيعطي  قراءة،  لكل   0.5  ˚C دّقة  عدم  إضافة 

.5.5 ˚C ± 1 ˚C
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٢.  أسطوانة مدرجة قياس mL 100 ذات فواصل mL 2. ما حجم الخطأ الفعلي إذا 
استخدمتها لقياس تغير في الحجم؟

.....................................................................................  

لحساب  اآلتية  المعادلة  استخدام  يمكن  القياس،  في  الخطأ  حجم    لتحديد 
النسبة المئوّية للخطأ:

100 ×
 

حجم الخطأ في القراءة
القراءة النسبة المئوّية للخطأ =

 ،1 mL 500 ذات فواصل mL 28 بأسطوانة مدرجة mL وهكذا، عند قياس حجم  
يكون الخطأ في القياس mL 0.5. وتكون النسبة المئوّية للخطأ:

0.5

28
x 100 = 1.8% 

٣.  تقيس إحدى الطالبات حجم mL 10 من محلول إنزيم باستخدام ماّصة مدرجة 
ذات فواصل mL 0.1. احسب النسبة المئوّية للخطأ في قياس هذا الحجم.

.....................................................................................  

.....................................................................................  
٤.  يقيس أحد الطلبة التغّير في طول بادرة على مدى ثلثة أيام. لقد قاس الطول 
بمسطرة ذات فواصل mm 1، فكان القياس األولي cm 2.15، والقياس النهائي 

cm 5.50. ما النسبة المئوّية للخطأ في قياس التغّير في طول البادرة؟

.....................................................................................  

.....................................................................................  
محلول  في  مغمورة  كانت  بطاطس  شريحة  كتلة  في  التغّير  الطلبة  أحد  ٥.  يقيس 
 .0.01  g ألقرب  قراءة  يعطي  إلكترونّيًا  ميزاًنا  استخدم  وقد  السكروز.  سّكر 
كانت الكتلة األولّية للشريحة g 1.63، والكتلة النهائّية g 1.56. ما النسبة المئوّية 

للخطأ في قياس التغّير في الكتلة؟

.....................................................................................  

.....................................................................................  

علمية مصطلحات 
النسبة المئوّية للخطأ 

Percentage error: الخطأ 

الفعلي في القياس كنسبة 
مئوّية من القيمة المقاسة.
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 استقصاء عملي ٣-١  الدورة الزمنية للتفاعل المحفز 
 باإلنزيم

من  التفاعل،  معّدل  من  تزيد  وهي  حفازة.  كعوامل  تعمل  بروتينات  اإلنزيمات  معظم 
دون أن تتغّير.

الناتج. ستستقصي  تكّون  معّدل  بقياس  التفاعل  معّدل  الستقصاء  هذا  في  ستقيس 
كيف يتغّير معّدل التفاعل مع سير التفاعل.

سوف تستخدم هنا إنزيم الكتاليز الذي يحّفز تفكيك بيروكسيد الهيدروجين إلى ماء 
وغاز األكسجين.

ماء + غاز أكسجين → بيروكسيد الهيدروجين
   2H

2
O

2
 →  O

2
 +

 
2H

2
O   

الماء  هي  والنواتج  الهيدروجين.  بيروكسيد  هي  المتفاعلة  المادة  التفاعل،  هذا  في 
وغاز األكسجين. 

التجربة  هذه  في  ستحصل  تقريًبا.  الحّية  الخليا  جميع  في  الكتاليز  إنزيم  يوجد 
الخليا  النقع  يفّكك  الماء.  في  المنقوعة  الكرفس  سيقان  من  محّضر  محلول  على 
بداخلها  الموجود  الكتاليز  إنزيم  يذوب  لذا  النباتية،  العّينة  في  الموجودة  )األنسجة( 
على  للحصول  والماء  الكرفس  مستخلص  معلق  ترشيح  ذلك  بعد  يمكن  الماء.  في 

محلول الكرفس الذي ستستخدمه في التجربة.
ستحتاج إلى 

المواّد واألدوات:
●  أنابيب لتكوين اتصال محكم بين أنبوبة 

الختبار ومحقن الغاز
● ساعة إيقاف )أو مؤقت مثل الهاتف(

●  حامل حديدي 
●  محقن mL 5 و mL 10 أو ماّصتان مدّرجتان

● ماء مقّطر

●  mL 5 من محلول مستخلص الكرفس 
المحّضر

●  mL 20 تقريًبا من محلول بيروكسيد 
الهيدروجين

●  أنبوبة اختبار كبيرة، أو أنبوبة اختبار  
بذراع جانبية

● محقن غاز

االستقصاءات العملية 

علمية مصطلحات 
النقع Macerate: تفكيك 

شيء في الماء.
المعلق Suspension: مزيج 

من مادة صلبة وسائل، 
تطفو فيه جسيمات المادة 
الصلبة في السائل لكنها ل 

تذوب فيه.

غاز أكسجين + ماء → بيروكسيد الهيدروجين
  2H

2
O

2
 →  O

2
 +

 
2H

2
O

   

مهم
يوجد إنزيم الكتاليز في 
أّية مادة حيوّية. إذا لم 
يتوافر الكرفس، يمكن 

استخدام أّية مادة نباتّية 
بديلة مثل البطاطس 

والجزر والتفاح أو ما يمكن 
من الفاكهة أو الخضار.
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!  احتياطات األمان والسلمة

الكتاب،  الواردة في قسم السلمة في بداية هذا  النصائح  ●  تأّكد من قراءة 
واستمع لنصائح معلّمك قبل تنفيذ هذا الستقصاء.       

واقية  نظارات  ارتِد  ومبّيض.  قوي  مؤكسد  عامل  الهيدروجين  ●  بيروكسيد 
الهيدروجين  بيروكسيد  لمس  إذا  العملي.  الستقصاء  هذا  إجراء  أثناء 

جلدك، فاغسله بكمّية وافرة من الماء البارد.
من  المحقن  مكبس  فيتحرك  كبيرة،  بسرعة  األكسجين  غاز  يتصاعد  ●  قد 
تجّنب  ولذلك  بأذى.  فيصيبهم  األشخاص،  أحد  باتجاه  ويندفع  قاعدته 
حدوث مخاطر كهذه عبر ربط المكبس بالمحقن بشكل يمنعه من النزلق.

الطريقة
١.  صل أنبوبة الختبار الكبيرة، أو أنبوبة الختبار بمحقن الغاز إذا توافرت، وتأّكد 
الغاز  ومحقن  الختبار  أنبوبة  ثّبت  بحرّية.  يتحّرك  الغاز  محقن  مكبس  أن  من 

على حامل األنابيب باستخدام الملقط والمشبك.
أنبوبة اختبار بذراع  توافر  بديًل في حالة عدم  ترتيًبا  أيًضا  أدناه  الشكل    يبّين 

جانبّية.

m
L 

m
L 

الشكل ٣-١: الجهاز المستخدم في االستقصاء 1-3.

مصطلح علمي
العامل المؤكسد 

Oxidizing agent: مادة 

تزيل اإللكترونات من مادة 
أخرى.
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٢.  تأّكد من أن الجهاز نظيف تماًما، ومحكم اإلغالق، وأن قراءة محقن الغاز على 
الرقم 0.

٣.  أضف mL 20 من محلول بيروكسيد الهيدروجين إلى أنبوبة االختبار.
األنبوبة.  في  الهيدروجين  بيروكسيد  إلى  الكرفس  مستخلص  من   5 mL ٤.  أضف 

ادفع السدادة على الفور في األنبوبة وشّغل ساعة اإليقاف.
 .30 s 15 أو s ٥.  سّجل في جدول النتائج حجم غاز األكسجين في محقن الغاز كل
النتائج وفق الحاجة. تابع تجربتك إلى  أضف المزيد من الصفوف إلى جدول 

أن يستقر معّدل إنتاج غاز األكسجين.

النتائج

)mL( حجم غاز األكسجين )s( الزمن

الجدول ٣-١: جدول النتائج لالستقصاء 1-3.

التحليل واالستنتاج والتقويم
أدناه،   البياني  للتمثيل  المعّدة  الخطوط  ذات  المساحة  في  بيانّياً  نتائجك  ١.  مّثل 
حيث يكون الزمن )s( فيه على المحور )س(، وحجم غاز األكسجين )mL( على 

المحور )ص(.
احرص على أن:  

تستخدم معظم المساحة المعّدة للتمثيل البياني.  ●  

●  تستخدم مقياًسا على المحور )س( يمتد من 0 إلى أطول زمن تم قياسه،   

الذي  األكسجين  حجم  قراءة  عنده  سيتم  الذي  الزمن  تزايد  يكون  بحيث 
سينتج ضمن أوقات معقولة ومعّبرة ومتساوية، على سبيل المثال s 15 أو  

.30 s
أكبر  من  بقليل  أعلى  إلى   0 من  يمتّد  )ص(  المحور  على  مقياًسا  ●  تستخدم   

الناتج مناسًبا مع  تّم قياسه، بحيث يكون تزايد حجم غاز األكسجين  حجم 
الزمن ضمن أوقات معقولة ومتساوية.

مهم
فّكر في درجة دّقة قراءة 

األحجام على المقياس 
الموضوع على محقن الغاز. 

على سبيل المثال، يمكنك 
قراءة المقياس على المحقن  

.0.5 mL إلى أقرب
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تمّثل بياناتك بوضع نقاط مع علمة × بحجم دقيق وبعناية تاّمة.  ●  

تصل النقاط التي وضعتها على التمثيل البياني بخط مستٍو ومناسب ودقيق.   ●  

 

مرور  مع  التفاعل  معّدل  يتغّير  كيف  الميل. صف  زاد  التفاعل  معّدل  زاد  ٢.  كلّما 
الزمن.

.....................................................................................  

.....................................................................................  

.....................................................................................  
هو  المتفاعلة  المادة  تركيز  فيه  يكون  الذي  الزمن  البياني  التمثيل  من  ٣.  حّدد 

األعلى. اشرح إجابتك.
.....................................................................................  

.....................................................................................  

مهم
تذّكر أن المصطلح »صف« 
يعني أن تكتب ببساطة ما 

تراه من دون أن تحاول 
تفسير سبب تغّير معّدل 

التفاعل بهذه الطريقة.

مصطلح علمي
الخط المستوي والمناسب 

Best-fit line: يجب أن 

يمر أفضل خط مناسب 
بالقرب من جميع النقاط 

قدر اإلمكان ولكن ليس 
بالضرورة أن يمر عبر أي 

منها. ل يمكن تمثيل الخط 
البياني المناسب في موقع 

واحد معّين، ولكن المهّم أن 
تشمل عدد النقاط نفسها 

تقريًبا، وأن يمتّد الخط 
بين النقاط فوق معّدل 

التفاعل األولي وتحته على 
مسافة واحدة منه.
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٤.  حّدد من التمثيل البياني الزمن الذي تتحّول فيه المادة المتفاعلة كلها إلى ناتج. 
اشرح إجابتك.

.....................................................................................  

.....................................................................................  
٥.  استخدم إجابتك على األجزاء )٢(، )٣(، )٤( لشرح شكل المنحنى.

.....................................................................................  

.....................................................................................  

.....................................................................................  

.....................................................................................  
التفاعل  معّدل  وهو  للتفاعل.  األولي  المعّدل  إليجاد  البياني  التمثيل  ٦.  استخدم 

حيث أقرب ما يمكنك قياسه من بداية التجربة.
أو   10s عند  يكون  ربما  األصل.  إلى  أقرب  يكون  للمنحنى  مماًسا  ●  ارسم   

15s أو 20s تقريًبا. يجب أن يكون طول المماس مساوًيا لنصف طول خط 

التمثيل البياني على األقل، لذا اجعله أطول ما يمكن. انظر الشكل أدناه.

المماس

نقطة على المنحنى

ص

س

x
1

y
1

الشكل ٣-٢: حساب المعّدل األولي للتفاعل.

●  ارسم مثلًّثا قائم الزاوية يكون فيه المماس هو الوتر.  

مهم
تذّكر أن المصطلح »اشرح« 

يعني أنه عليك ذكر 
األسباب اعتماًدا على 

معرفتك وفهمك.

مصطلح علمي
المعّدل األولي للتفاعل 
 :Initial rate of reaction

معّدل التفاعل األقرب إلى 
بداية التجربة الذي يمكن 

قياسه.
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)س(،  المحور  على  المقياس  استخدم   .)y
1
( و   ،)x

1
( طول  بقياس  ●  قم   

غاز  من   )mL( و   )s( بالثواني  ذلك  لتسجيل  )ص(  المحور  على  والمقياس 
األكسجين على التوالي.

x
1
 =

 
................................)s(   

y
1
 =

 
................................

 
)mL( من غاز األكسجين

 
 

x(. ستحصل على المعّدل األولي للتفاعل 
1
y( على )

1
●  احسب الميل بقسمة )  

.)s( من غازاألكسجين في الثانية )mL( بـ
................................................................................   

................................................................................   
المثال:  سبيل  )على  المتغّير  تأثير  معرفة  إلى  التجارب،  معظم  في  ٧.  ستحتاج، 
بقاء جميع  التفاعل. يجب  الحرارة( على معّدل  المتفاعلة ودرجة  المادة  تركيز 
أقرب  في  التفاعل  معّدل  قياس  أهمّية  سبب  وّضح  ثابتة.  األخرى  المتغّيرات 

وقت ممكن من بداية التفاعل، مستخدًما إجابتك على الجزأَين )٣( و )٤(.
.....................................................................................  

.....................................................................................  

.....................................................................................  
األمر  الدّقة،  )عدم  التجريبي  للخطأ  مهّمة  الطريقة عدة مصادر  ٨.  تتضّمن هذه 
عند  تماًما  نفسها  النتائج  على  الحصول  من  التأّكد  يمكن  ل  أنه  يعني  الذي 

إجراء التجربة مّرة أخرى(. 
لكل مصدر من مصادر الخطأ اآلتية، قّرر:  

.) ما إذا كان الخطأ خًطأ عشوائّياً أو خًطأ منهجّياً )نظامّياً  ●  
كيف يمكن أن يؤّثر ذلك على النتائج؟  ●  
تّمت اإلجابة عن السؤال األول للمساعدة.  

أ.  خطأ منهجي. رّبما ال يكون الجهاز محكم اإلغلق. قد يكون حدث تسّرب   
، وإلى  إلى أن يكون حجم غاز األكسجين صغيًرا جّداً أّدى  الغاز ما  لبعض 

ملحظة معّدل التفاعل أبطأ مما هو عليه فعًل.
ب.  رّبما لم توضع السدادة في أنبوبة الختبار بالسرعة الكافية.  

................................................................................   

................................................................................   

مهم
يمكن أن يكون الخطأ 

ناتًجا من أخطاء عشوائّية، 
بحيث ل يكون حجم الخطأ 

واتجاهه هو نفسه دائًما. 
يمكن أن يحدث الخطأ 

عندما يتغّير المتغّير الذي 
يجب أن يبقى ثابًتا على 

نحو غير متوقع. على 
سبيل المثال، قد تتغّير 

درجة حرارة الغرفة، األمر 
الذي قد يؤثر على نتيجة 

التفاعل.
تكون األخطاء المنهجّية 

من حيث الحجم والتجاه 
ثابتة نسبًيا، ويمكن أن 

يحدث الخطأ إذا جرى 
معايرة قطعة من الجهاز 

بشكل خاطئ، أو إذا وجد 
خطأ في المواد واألدوات 

يجعل القياسات دائًما أكبر 
أو أصغر مّما يجب.

علمية مصطلحات 
الخطأ العشوائي 

Random error: مصدر 

لعدم الدّقة في النتائج 
يعطي قيًما غير صحيحة 

على شكل مقادير مختلفة. 
يمكن أن تؤثر األخطاء 

العشوائّية في التجاهات 
التي تظهر في النتائج.

الخطأ المنهجي 
)النظامي(

 Systemic error: مصدر 
لعدم الدّقة في النتائج 

يعطي قيًما غير صحيحة 
تكون دائًما بالمقدار 

نفسه. ل تؤثر األخطاء 
المنهجّية في التجاهات 

التي تظهر في النتائج.
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ربما لم تؤخذ القراءات على أوقات زمنّية صحيحة تماًما. ج.   
................................................................................   
................................................................................   

رّبما ل يكون المقياس الموجود على محقن الغاز دقيًقا تماًما. د.   
................................................................................   
................................................................................   

من الصعب تحديد كيفّية رسم المماس على المنحنى بدّقة. هـ.    
................................................................................   
................................................................................   

استقصاء عملي ٣-٢  تأثير تركيز المادة المتفاعلة على 
معّدل التفاعل المحّفز باإلنزيم 

بيروكسيد  غاز  لتحلّل  للتفاعل  األولي  المعّدل  بقياس  العملي ٣-١ قمت  الستقصاء  في 
التفاعل والطريقة  الكتاليز. ستستخدم في هذا الستقصاء  بإنزيم  المحّفز  الهيدروجين 
نفَسيهما لتستقصي تأثير التغّير في تركيز المادة المتفاعلة على المعّدل األولي للتفاعل.

في هذا الستقصاء:
●  المتغّير المستقل )المتغّير الذي تغّيره( وهو تركيز المادة المتفاعلة )بيروكسيد 

الهيدروجين(.
●  المتغّير التابع ) الذي يتغير نتيجة تغير المتغير المستقل( وهو معّدل إنتاج غاز 

األكسجين.

ستحتاج إلى

المواّد واألدوات:
● أنبوبة اختبار كبيرة

● محقن غاز 
●  أنابيب لتكوين اتصال محكم بين أنبوبة 

الختبار ومحقن الغاز
● ساعة إيقاف

● حامل أنابيب، مشبك وملقط
●  محقن mL 5 و mL 10 أو ماّصتان 

مدّرجتان 
● ماء مقطر

●  mL 25 من محلول مستخلص الكرفس 
المحّضر

●  mL 20 تقريًبا من محلول بيروكسيد 
الهيدروجين حجم mL 10 من كل من 

التراكيز 100%، 80%، 60%، 40%، 20%
250 mL كأسان سعة ●

●  5 كؤوس سعة mL 100 أو أّية أوعية 
صغيرة

● قلم للكتابة على الزجاج

علمية مصطلحات 
المتغّير المستقل 

 :Independent variable

المتغّير )عامل( يجري 
تغييره قصًدا في التجربة.

المتغّير التابع
 :Dependent variable 

المتغّير الذي تقيسه 
التجربة )والذي يتغّير نتيجة 

لتغّير المتغّير المستقل(.
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!  احتياطات األمان والسلمة

الكتاب،  الواردة في قسم السلمة في بداية هذا  النصائح  ●  تأّكد من قراءة 
واستمع لنصائح معلّمك قبل تنفيذ هذا الستقصاء.

واقية  نظارات  ارتِد  ومبّيض.  قوي  مؤكسد  عامل  الهيدروجين  ●  بيروكسيد 
جلدك،  الهيدروجين  بيروكسيد  لمس  إذا  الستقصاء.  هذا  إجراء  أثناء 

فاغسله بكمّية وافرة من الماء البارد.

الطريقة
لتسجيل   .5-٢ الخطوات  اتبع   ،٣-١ العملي  الستقصاء  في  كما  الجهاز  ١.  كّون 
نتائجك ارسم، على دفترك، جدول نتائج شبيًها بالجدول الخاص بالستقصاء 

العملي ٣-١.
أضف mL 20 من محلول  بيروكسيد الهيدروجين %100 إلى أنبوبة الختبار.  .٢

على  األنبوبة  في  السدادة  ادفع  الكرفس.  مستخلص  محلول  من   5  mL ٣.  أضف 
الفور وشّغل ساعة اإليقاف.

 .30 s 15 أو s ٤.  سّجل في جدول النتائج، حجم غاز األكسجين في محقن الغاز كل
النتائج وفق الحاجة. تابع تجربتك إلى  أضف المزيد من الصفوف إلى جدول 

أن يستقّر معّدل إنتاج غاز األكسجين.
كّرر الخطوات السابقة لكل تركيز من محلول بيروكسيد الهيدروجين.  .٥

النتائج
احرص على أن:

تستخدم المسطرة لرسم الجدول.  ●
●  تكتب تسمية كل عمود، بما في ذلك الوحدات.
تكتب كل قراءة بعدد المنازل العشرّية نفسها.  ●
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التحليل واالستنتاج والتقويم
لكل  منحنى  أدناه،  المتوافرة  البياني  للتمثيل  المخصصة  المساحة  في  ١.  ارسم 
من  مجموعة  لكل  المناسب  الخط  ارسم  الهيدروجين.  بيروكسيد  تراكيز  من 

البيانات.
البياني  التمثيل  لرسم  منفصلة  بياني  تمثيل  أوراق  استخدام  يمكنك    ملحظة: 

لكل تركيز، وعندها عليك استخدام المقياس نفسه لكل تمثيل بياني.
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بيروكسيد  من  تركيز  لكل  للتفاعل  األولي  المعّدل  لحساب  المنحنيات  ٢.  استخدم 
الهيدروجين.

سّجل نتائجك في الجدول أدناه.  

المعّدل األولي للتفاعل من غاز 
mL/ األكسجين في الثانية الواحدة

تركيز المادة المتفاعلة )%( للمحلول 
األصلي

الجدول ٣-٢:  جدول احتساب النتائج.

مقابل  للتفاعل  األولي  للمعّدل  بياني  تمثيل  لرسم  الجدول  النتائج من  ٣.  استخدم 
تركيز المادة المتفاعلة. ارسم خط المنحنى المناسب.
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٤.  حّدد قيًما ل تناسب النمط الذي تبّينه النتائج األخرى. تمّثل هذه القيم نتائج 
متناقضة )غير معقولة(.

٥.  استخدم نتائجك لكتابة استنتاج موجز عن كيفّية تأثير تركيز المادة المتفاعلة 
على المعّدل األولي للتفاعل.

.....................................................................................  

.....................................................................................  

.....................................................................................  

.....................................................................................  
العلقة  باإلنزيم، اشرح أسباب  التفاعلت  إلى معرفتك بكيفية تحفيز  ٦.  استناًدا 

التي وصفتها في إجابتك عن السؤال )٥(.
.....................................................................................  

.....................................................................................  

.....................................................................................  
٧.  حّدد أربعة مصادر بارزة للخطأ في هذه التجربة، وتقلل من دّقة نتائجك. يجب 
أن تحّدد مصدَرين مختلَفَين على األقّل من مصادر الخطأ هذه عن تلك الواردة 

في الستقصاء العملي ٣-١.
.....................................................................................  

.....................................................................................  

.....................................................................................  

.....................................................................................  
٨.  اختر مصدَرين من مصادر الخطأ التي ذكرتها، واقترح لكل مصدر كيف يمكن 

تعديل الخطوات لتقليل احتمال حدوث هذا الخطأ. 
.....................................................................................  

.....................................................................................  

.....................................................................................  

.....................................................................................  



األحياء - الصف الحادي عشر - الفصل الدراسي األول: كتاب التجارب العملية واألنشطة

١0٦

استقصاء عملي ٣-٣  تأثير تركيز اإلنزيم على معّدل 
التفاعل المحّفز باإلنزيم

إلى  للنشا  المائي  التحلل  يحّفز  الذي  أميليز  إنزيم  الستقصاء  هذا  في  ستستخدم 
اإلنسان  فيها  بمن  الحّية،  الكائنات  العديد من  األميليز في  إنتاج  يتّم  المالتوز.  سّكر 

وبعض البكتيريا وبعض الفطريات.
الناتج  تكّون  معّدل  بقياس  التفاعل  معّدل   ٣-٢ و   ٣-١ الستقصاَءين  في  ِقست  لقد 
)غاز األكسجين(. وستقيس في هذا الستقصاء معّدل التفاعل بقياس معّدل اختفاء 

المادة المتفاعلة.
التفاعل هو كاآلتي:

ماء + سّكر المالتوز → نشا

ستحتاج إلى

المواّد واألدوات:
● ساعة إيقاف
●  أنابيب ماصة

●  محلول اليود، مع قطارة

●  بلطة بيضاء عدد 2، ويفّضل استخدام 
بلط به تجاويف ) أو طبق كومبو 

)Comboplate

●  ورق تنظيف العدسات لتنظيف السيقان 

الزجاجية
● ماء مقطر

●  حّمام مائي يمكن التحكم فيه حرارّيًا 

●  mL 10 محلول إنزيم األميليز محّضر من 
كل من التراكيز 1%، 0.8%، 0.6%، 0.4%، 

0.2%

●  mL 50 تقريًبا من %5 محلول النشا 
250 mL كأسان سعة ●

●  5 كؤوس سعة mL 100 أو أوعية صغيرة 
أخرى

● قلم للكتابة على الزجاج
● 12 أنبوبة اختبار نظيفة

●  ساق زجاجّية عدد 6

!  احتياطات األمان والسلمة

الكتاب،  الواردة في قسم السلمة في بداية هذا  النصائح  ●   تأّكد من قراءة 
واستمع لنصائح معلّمك قبل تنفيذ هذا الستقصاء.

●  إذا لمس محلول اليود جلدك، فاغسله فوًرا بكمّية وافرة من الماء البارد.
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الطريقة
١.  رّقم األنابيب من 1 إلى 6 ثم اكتب في األنابيب )1-5( التراكيز المختلفة إلنزيم 

األميليز، أترك األنبوبة )6( فارغة.
التي  الخمس  الختبار  أنابيب  من  كل  في  األميليز  محاليل  من   5  mL ٢.  أضف 
سّميتها و mL 5 من الماء المقّطر في األنبوبة السادسة. اغسل األنبوبة الماصة 
بعد إضافة كل محلول وآخر، أو استخدم أنبوبة ماصة جديدة في كل مّرة. ضع 

.40 ˚C جميع األنابيب في حّمام مائي على درجة حرارة
أنابيب أخرى. ضع كًل من األنابيب في  mL 5 من معلق النشا في ستة  ٣.  أضف 

الحمام المائي نفسه.
درجة  لتصبح  األقل  على  دقائق   10 لمدة  قائم  وضع  في  األنابيب  جميع  ٤.  اترك 
حرارة محتوياتها مساوية لدرجة الحرارة نفسها للحّمام المائي. بعد 10 دقائق، 
كل  بعد  الثيرمومتر  اغسل  الثيرمومتر.  باستخدام  الحرارة  درجات  من  تحّقق 
األنابيب  اترك  أخرى.  أنبوبة  بمحتويات  أنبوبة  أّية  تلّوث  لتجّنب  وجّففه  قياس 

لمّدة أطول عند الضرورة.
جهز البلطة ذات التجاويف )أو طبق كومبو( لستكمال التجربة.  .٥

)أو على  البلطة  التي تختبرها على  الخمسة  تراكيز اإلنزيم  ●  اكتب تسمية   

أكثر من بلطة(، كما هو موّضح في الشكل التالي. 
●  ضع قطرات من محلول يوديد البوتاسيوم في تجويفات )حفر( البلطة أو   

طبق كومبو. رّتبها في خمسة صفوف كما هو مبّين في الشكل أدناه.

1% 0.8% 0.6% 0.4% 0.2%

الشكل ٣-٣ : طريقة إضافة قطرات اليود إلى البالطة ذات التجاويف.

الصحيحة،  الحرارة  درجة  على  األنابيب  محتويات  جميع  أن  من  تتأّكد  ٦.  عندما 
القطرة  في  اغمسها  ثم  النشا،  معلق  أنابيب  إحدى  في  زجاجية  ساًقا  اغمس 
امسح  كومبو.  طبق  أو  البلطة  على   1% صف  على  اليود  محلول  من  األولى 

قضيب الزجاج أو اغسله لتنظيفه.

مهم
يمكن للسيقان الزجاجية 
التي لم تنّظف جيًدا أن 

تفسد التجربة بأكملها، من 
خلل نقل إنزيم األميليز، 

أو قطرة يود من أنبوبة 
إلى أخرى. تأّكد من أن 

المناشف الورقّية ل تحتوي 
على نشا. إذا لم يتوافر 
لديك أوراق خالية من 

النشا، فاغسل القضيب 
بمياه مقّطرة في كل مّرة.
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األميليز  إنزيم  المحتوية على محلول  األنبوبة  النشا في  قليًل من معلق  ٧.  اسكب 
بتركيز %1. وسارع إلى التحريك بساق زجاجية مع تشغيل ساعة اإليقاف.

ثم أضفها  إليه معلمك(،  )أو حسبما وجهك  الخليط كل دقيقة  ٨.  خذ عّينات من 
إلى القطرة الثانية من محلول اليود على البلطة، بحيث تغمس قضيًبا زجاجّيًا 

نظيًفا في الخليط المتفاعل، ثم تغمس على الفور القضيب في محلول اليود.
٩.  استمّر في ذلك حتى يصبح محلول اليود بلون برتقالي أو بّني، أو اكتشف بعد 

15 دقيقة أّي لون يظهر قبل اآلخر.

كّرر الخطوات ٧-9 لكل من تراكيز اإلنزيم األخرى.  .١٠
سّجل نتائجك في الجدول أدناه.  .١١

النتائج

)s( الزمن الذي استغرقه النشا لكي يختفي تركيز محلول اإلنزيم )%(

الجدول ٣-٣:  جدول النتائج.

التحليل واالستنتاج والتقويم
١.  أضف عموًدا ثالًثا إلى الجدول.

احسب معّدل التفاعل لكل تركيز لإلنزيم.  
المعّدل = 1 ÷ الزمن    

اضرب هذا الرقم في 1000، وقّرب إجابتك إلى أقرب منزلة عشرية.  
إضافة  تذّكر  النتائج.  جدول  في  الثالث  العمود  إلى  المحسوبة  القيم    أضف 

عنوان مناسب لهذا العمود.
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٢.  مّثل بيانّيًا معّدل التفاعل مقابل تركيز اإلنزيم في المساحة المخّصصة للتمثيل 
البياني المتوافرة أدناه. ِصل النقاط بخطوط مستقيمة باستخدام المسطرة. 

اكتب استنتاًجا موجًزا لتجربتك.  .٣
.....................................................................................  

.....................................................................................  

.....................................................................................  

.....................................................................................  

٤.  استناًدا إلى معرفتك وفهمك لكيفية عمل اإلنزيمات، اشرح نتائجك مستخدًما 
هذه المصطلحات في شرحك:

      الموقع النشط، معقد اإلنزيم - المادة المتفاعلة

.....................................................................................  

.....................................................................................  

.....................................................................................  

.....................................................................................  

.....................................................................................  
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)المتغّير  آخر  على  المستقل(  )المتغّير  متغّير  تأثير  استقصاء  عند  المهّم  ٥.  من 
المتغّير  التي قد تؤّثر على  المتغّيرات األخرى  التابع( الحفاظ على بقاء جميع 

المستقل ثابتة. هذه المتغّيرات تسّمى المتغّيرات المعيارّية.
اكتب اثَنين من المتغّيرات المعيارية المهّمة في هذا الستقصاء.  

.....................................................................................  

.....................................................................................  
٦.  حّدد ثلثة مصادر مهّمة للخطأ التجريبي في الستقصاء، والتي قد تقلّل من 

دّقة نتائجك واستنتاجك.
.....................................................................................  

.....................................................................................  
اقترح  أعله.   )٦( الجزء  على  إجابتك  في  الخطأ  مصادر  من  مصدَرين  ٧.  حّدد 
الخطأ.  لتقليل مصدر  الطريقة  تعديل  يمكنك  كيف  المصدَرين  هَذين  من  لكل 

افترض أن لديك ما يكفي من الزمن، وأّية مواد وأدوات أخرى قد تحتاج إليها.
.....................................................................................  

.....................................................................................  

.....................................................................................  

.....................................................................................  
تحسين  بها  يتّم  أن  يمكن  الخطأ،  مصادر  تقليل  غير  واحدة،  طريقة  ٨.  اقترح 

الستقصاء.
.....................................................................................  

.....................................................................................  
المتفاعلة  المادة  لختفاء  المستغرق  الزمن  قياس  اختيار  في  السبب  ٩.  اشرح 
الكتاليز  إنزيم  تفاعل  بينما قست في  التجربة،  التفاعل في هذه  لقياس معّدل 

حجم غاز األكسجين الناتج بمرور الزمن.
.....................................................................................  
.....................................................................................  
.....................................................................................  
.....................................................................................  

مصطلح علمي
المتغّيرات المعيارّية 

 :Standardised variables

المتغّيرات التي تبقى ثابتة 
في التجربة، وإّل قد تؤثر 

على المتغّير التابع.



 اإلنزيمات الوحدة الثالثة

١١١

أفعال إجرائية 
اقترح Suggest: طّبق 
المعرفة والفهم على 

المواقف التي تتضّمن 
مجموعة من اإلجابات 
الصحيحة من أجل     

تقديم المقترحات.

أسئلة نهاية الوحدة

يفّكك  الهيدروجين.  وبيروكسيد  الكتاليز  بين  التفاعل  بدراسة  باحثة  ١.  قامت 
الكتاليز بيروكسيد الهيدروجين إلى غاز أكسجين وماء.

  استخدمت الباحثة تركيَزين مختلَفين لبيروكسيد الهيدروجين، وقاست حجم 
غاز األكسجين الذي تحرر من كل تفاعل. 

30
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0

0              5              10              15              20             25              30  

)m
L

ن )
جي

كس
األ

از 
م غ

حج

تركيز 
بيروكسيد 

الهيدروجين

)s( الزمن

1 M

2 M

اقترح متغّيَرين يجب التحكم فيهما )ضبطهما( أثناء الستقصاء. أ.   
احسب المعدل األولي للتفاعل  لكل من: ب.   

١-   تركيز M 1 من بيروكسيد الهيدروجين.   

٢-   تركيز M 2 من بيروكسيد الهيدروجين.   
اشرح الفرق بين إجابتَيك على الجزء )ب(. ج.   

د.  أرادت الباحثة استقصاء معدل التفاعل عند استخدام تركيز M 0.5 من   
تنّبؤك  يبّين  البياني  التمثيل  على  خًطا  ارسم  الهيدروجين.  بيروكسيد 

بهذا التفاعل.
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١١٢

أفعال إجرائية 
لّخص Outline: ضع 
الخطوط العريضة أو 

النقاط الرئيسية.
قارن Compare: حّدد 

أوجه التشابه و/ أو 
الختلف معلًّقا عليها.

تابع

على  جزء.  بكل  الخاصة  األسئلة  عن  اإلجابة  عند  اإلجرائّية  األفعال  على  رّكز 
سبيل المثال: يعني الفعل اإلجرائي اقترح أنه عليك استخدام معرفتك ومهاراتك 

في علم األحياء للتوصل إلى إجابة مناسبة.
لمعرفتنا  طبًيا  تطبيًقا  السؤال  هذا  ويمّثل  كثيرة.  استخدامات  ٢.  لإلنزيمات 
تسّمى  بكتيريا  بفعل  المعدة  قرحة  تحدث  البكتيريا.  تنتجه  إنزيم  عن 
الذي  اليورييز،  تنتج  البكتيريا  وهذه   .Helicobacter pylori المعدة  جرثومة 

بدوره يحّول اليوريا إلى أمونيا وغاز ثاني أكسيد الكربون.
في  المذكورة  البكتيريا  وجود  لتشخيص  اليوريا  تنفس  اختبار    يُستخدم 
المعدة. بحيث يبلع الشخص المراد فحصه قرًصا من اليوريا مكتوب عليه 
هيليكوباكتر  بالبكتيريا  اإلصابة  إلى  أنفاسه  في  وجوده  يؤّشر  والذي   ،13

C

بايلوري.
13؟ وّضح إجابتك.

C لماذا أشير إلى اليوريا بـ أ.    
في  إنتاجه  يتّم  الذي  الكربون  أكسيد  ثاني  غاز  يخرج  كيف  ب.  لّخص   

المعدة، مع الزفير أثناء التنفس.
ج.  يبّين الشكل أدناه نتائج اختبار تنفس اليوريا أُجري على شخَصين )أ(،   

)ب(.

)أ(

)ب(

رية
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قارن نتائج الشخص )أ( والشخص )ب( في الشكل.   
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١١٣

تابع

لتشخيص  جيدة  طريقة  اليوريا  تنفس  اختبار  أن  اعتبار  سبب  د.  اقترح   
وجود بكتيريا هيليكوباكتر بايلوري في المعدة.

السؤال  هذا  في  الصناعة.  في  واسع  نطاق  على  المثبتة  اإلنزيمات  ٣.  تستخدم 
ثم  والمثبتة،  الحرة  اإلنزيمات  بنشاط  المتعلقة  البيانات  تفسير  مطلوب منك 

استخدام معرفتك لإلجابة عن الجزء األخير من السؤال.
األنسجة  مكونات  إحدى  البكتين،  مادة  يفكك  إنزيم  هو   Pectinase   البكتينيز 
يستخدم  مًعا.  المجاورة  الخليا  جدران  تماسك  على  تساعد  التي  النباتية 
البكتينيز في الصناعات الغذائية لزيادة كمية العصير المستخلص من الفاكهة 

وتنقيته.
السوداء  الرشاشية  فطر  من  المستخلص  البكتينيز  إنزيم  تثبيت    يمكن 

Aspergillus niger على دعامة من األلجينات.

  أجريت تجربة لمقارنة تأثير وقت التخزين على استقرار )أو ثبات( البكتينيز 
  4 ˚C حرارة  درجة  عند  البكتينيز  تخزين  تم  حيث  المثبت.  والبكتينيز  الحر 
وتسجيله  اإلنزيم  نشاط  لقياس  أيام   5 كل  عينة  سحب  تم  يوًما.   30 لمدة 

كنسبة مئوية من نشاطه قبل التخزين. النتائج موضحة في الشكل أدناه.

%
ي 

سب
 الن
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زمن التخزين )أيام(

120

100

80

60

40

 20

0

            5           10           15           20          25           30   

×

×
× × ×

×

×

××
×× بكتينيز مثبت

بكتينيز حر
××

قارن بين تأثير تخزين عينة البكتينيز الحر والمثبت. أ.   
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تابع

نشاط  مقارنة  عند  )ضبطهما(  توحيدهما  يجب  كان  متغيرين  ب.  اقترح   
البكتينيز الحر والمثبت بعد التخزين.

أن  يمكن  المثبت  البكتينيز  استخدام  أن  النتائج  هذه  تبين  كيف  ج.  اشرح   
يكون مفيًدا في صناعة عصير الفاكهة.

ميزتَين  اذكر  المثبتة  اإلنزيمات  يخص  ما  في  معرفتك  على  د.  بالعتماد   
أخريين لستخدام البكتينيز المثبت بدًل من البكتينيز الحر.
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 الوحدة الرابعة

دورة الخلية واالنقسام المتساوي
The Cell Cycle and Mitosis

م أهداف التعلُّ

٤-1  يصف تركيب الكروموسوم مقتصًرا على: 
DNA  ●        

        ●  بروتينات الهستون 
        ●  الكروماتيدات المتطابقة )الشقيقة(

        ●  السنترومير 
        ●  التيلوميرات 

يشرح أهمّية االنقسام المتساوي في إنتاج خاليا جديدة متماثلة جينّيًا خالل:   ٤-٢
        ●  نمو الكائنات الحّية متعّددة الخاليا 

        ●  استبدال الخاليا التالفة أو الميتة 
        ●  إصالح األنسجة عن طريق استبدال الخاليا 

        ●  التكاثر الالجنسي
يلّخص دورة الخلّية، بما في ذلك:   ٤-٣

)S في الطور DNA وتضاعف G
2
G و 

1
        ●  الطور البيني )النمو في طوري 

        ●  االنقسام المتساوي
        ●  انقسام السيتوبالزم 

.DNA يحّدد دور التيلوميرات في منع فقدان الجينات من نهايات الكروموسومات أثناء تضاعف  ٤-٤
يحّدد دور الخاليا الجذعّية في استبدال الخاليا وإصالح األنسجة عن طريق االنقسام المتساوي.  5-٤

يشرح كيف يمكن أن يؤّدي االنقسام الخلوي غير المنضبط إلى تشّكل ورم.  ٤-٦
٤-٧  يصف سلوك الكروموسومات في الخاليا النباتّية والخاليا الحيوانّية أثناء دورة الخلية واالنقسام المتساوي وسلوك 

الغالف النووي وغشاء سطح الخلية والخيوط المغزلّية المرتبط باالنقسام المتساوي )يتوقع تسمية األطوار الرئيسية 
لالنقسام المتساوي: الطور التمهيدي، الطور االستوائي، الطوراالنفصالي، الطور النهائي(.

٤-٨  يفّسر الصور المجهرّية والرسوم والشرائح المجهرّية للخاليا في أطوار مختلفة من دورة الخلّية بما يتضمن األطوار 
الرئيسية لالنقسام المتساوي.
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األنشطة

نشاط ٤-١  تفسير صورة مجهّرية لالنقسام المتساوي
المجهرّية  الصور  من  المتساوي  االنقسام  أطوار  تعّرف  على  قادًرا  تكون  أن  يجب 
والشرائح المجهرّية. يحّقق لك هذا النشاط تدريًبا على حساب األبعاد الفعلّية للعّينة 
من مقدار تكبير الصورة. عد إلى الوحدة األولى إذا كنت في حاجة إلى  تذّكر طريقة 

الحساب. 
يبّين الشكل أدناه صورة مجهرّية لقمة جذر الفول Vicia faba المهروسة والمصبوغة.

)أ( )ب( )ج(

6 μm

 .Vicia faba  الصورة 4-1: صورة مجهرية ضوئية لقمة جذر مهروسة من نبات

عدد  لتحّدد  نتيجتك  واستخدم  )أ(،  الخلّية  في  الكروموسومات  عدد  ١.  احسب 
الكروموسومات في خلية نبات Vicia faba ثنائية المجموعة الكروموسومية.

اذكر الحرف الذي يشير إلى الخلية في:  .٢
الطور  البيني ................................................................. أ.   

الطور  التمهيدي ............................................................. ب.   

الطور  النهائي ............................................................... ج.   

مهم
تذّكر أن عدد ثنائي 

المجموعة الكروموسومية 
في الخلية يجب أن يكون 

عدًدا زوجّيًا.
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٣.  حّدد قياس أقصى عرض للخلّية )ج( في الصورة المجهرّية، مستخدًما شريط 
القياس المعطى لتحسب العرض الفعلي لهذه الخلّية. وّضح خطوات عملك.

....................................................................................  

....................................................................................  

....................................................................................  

نشاط ٤-٢  كيفية اإلجابة عن أسئلة اختيار من متعّدد 
المرتبطة بدورة الخلّية

سيشجعك هذا النشاط على التفكير في كيفية تحديد اإلجابة الصحيحة عن أسئلة 
االختيار من متعّدد، مستعيًنا بمثال على سؤال حول ما يحدث من تغيرات في الخلّية 

أثناء الطور االنفصالي من االنقسام المتساوي.
مثال: ماذا يحدث من تغيرات في الخلّية أثناء الطور االنفصالي من االنقسام المتساوي؟ 

تصطف الكروموسومات على امتداد خط استواء الخلية. أ.   
ب.  يتّم سحب الكروموسومات باتجاه قطبَي الخلّية المتقابلَين.  
تسحب خيوط المغزل الكروماتيدات باتجاه قطبَي الخلية.  ج.   

تبدأ أغشية النواة بإعادة التكّون. د.   
  البديل )أ( ليس صحيًحا، ألن الكروموسومات كاملة )كل كروموسوم منها يتكّون 
االستواء.  خط  امتداد  على  تصطف  التي  هي  مًعا(  مرتبَطين  كروماتيدين  من 
أثناء  كروماتيَدين  إلى  ينفصل  كروموسوم  كل  ألن  صحيًحا،  ليس  )ب(  البديل 
قطبَي  باتجاه  يتّم سحبها  التي  هي  الفردّية  والكروماتيدات  االنفصالي،  الطور 
الخلّية المتقابلَين. البديل )د( ليس صحيًحا، ألن أغشية النواة ال يُعاد تشكيلها 

إاّل في نهاية الطور النهائي. 
أسئلة  مجموعة  ضمن  السؤال  هذا  ورد  فعندما  )ج(.  هي  الصحيحة    اإلجابة 
على  ذلك  ويعود  كإجابة صحيحة.  )ب(  البديل  الطلبة  من  كثير  اختار  اختبار، 
األرجح إلى تسّرعهم في اإلجابة، بحيث اختاروا أول إجابة بدت لهم صحيحة، 

من دون أن يقرأوا بقية البدائل.
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  قد تجد أن الطريقة اآلتية يمكن أن تساعدك في اإلجابة عن أسئلة االختيار 
من متعّدد.

أنك  من  للتأّكد  البدائل(  قراءة  )قبل  شديدة  بعناية  السؤال  الخطوة ١     اقرأ   
ينتج كثير من اإلجابات غير الصحيحة  المطلوب منه.  بدّقة  تفهم 

من القراءة السطحّية السريعة للسؤال.
الخطوة ٢    اقرأ جميع البدائل بعناية، أو تفحص الرسوم التخطيطّية بالتفصيل.    

الخطوة ٣    قّرر ما إذا كان أّي من هذه البدائل حتًما غير صحيح.     
كل  مع  بحرص  متعاماًل  المتبقّية،  البدائل  قراءة  على  الخطوة ٤     رّكز   
أو  )كروموسومات  بديل  لكل  الدقيقة  الصياغة  في  فّكر  منها. 
كروماتيدات( - أو في ما يظهر في الرسوم التخطيطّية، إذا كانت 

البدائل منها تحديًدا - ثم قّرر االختيار. 
تحسم  لم  وإذا  إجابة؛  دون  من  متعّدد  من  اختيار  سؤال  تترك  الخطوة ٥     ال   

قرار االختيار بين بديلَين، فاكتب أحدهما.  
طّبق اآلن مضمون الخطوات السابقة على سؤال االختيار من متعّدد اآلتي:  

التمهيدي من االنقسام  الطور  الكروموسومات في خلّية خالل  ١.  يبّين الشكل ٤-1 
المتساوي.

الشكل 4-1: الكروموسومات أثناء الطور التمهيدي.
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  انظر إلى الشكل أدناه الذي يوضح بدائل االختيار من متعّدد. ما الرسم التخطيطي 
الصحيح الذي يبّين الخاليا التي يمكن أن تنتج بعد انقسام السيتوبالزم؟ 

)أ(

)ج(

)ب(

)د(

الشكل 4-٢: بدائل االختيار من متعّدد.

....................................................................................  
على  تساعدك  فاعلة  طريقة  متعّدد  من  اختيار  ألسئلة  كتابتك  تكون  أن  ٢.  يمكن 

التفكير بوضوح في اإلجابات المحتملة. 
اإلجابة  حّدد  متعّدد.  من  اختيار  ألسئلة  البدائل  من  مجموعتان  يأتي  ما    في 

الصحيحة، ثم اكتب سؤالك متوّجًها به إلى زميلك لتطبيق االختبار عليه.
مجموعة البدائل األولى  

سنتريول أ.   

سنترومير ب.   

كروماتيد ج.   

كروموسوم د.   

مهم
عندما تحّدد اإلجابة 

الصحيحة، اسأل نفسك: 
ما الفرق بين الرسوم 

التخطيطّية؟
 يبّين بعضها أغشية النواة، 

وال يبّينها بعضها اآلخر: 
أّيها صحيح؟

يبّين بعضها كروموسومات 
مكّونة من كروماتيَدين، 

ويبّين بعضها اآلخر 
كروماتيدات منفصلة: أّيها 

صحيح؟
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مجموعة البدائل الثانية  
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مغ
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ط
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)ب(
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الشكل 4-٣: مجموعة البدائل الثانية.

نشاط ٤-٣  العد وحساب مجموع األعداد واختبار الفرضّية

لعّد عدد كبير  Tally counts طريقة جيدة  العّد المتواصل وحساب مجموع األعداد 
إلى  يرمز  عمودي  خط  رسم  الطريقة  بهذه  عليك  مجموعها.  وحساب  العناصر  من 
كل عنصر تعّده، وخط قطري )مائل( يقطع كل مجموعة من أربعة خطوط عمودية، 
أرقام.  إلى  الخطوط  مجموعات  تحويل  الحًقا  يمكنك  الخامس.  العنصر  إلى  ويرمز 
قبل أن تجيب عن السؤال )1- ب(، تأّكد من أنك تعرف أي طور من دورة الخلّية يُعّد 

جزًءا من االنقسام المتساوي، وأّيها ال يمكن أن يكون جزًءا منه.
الخطوات  مّتبعة   Vicia faba الفول  جذر  قمة  مهروس  الطالبات  إحدى  ١.  صبغت 

اآلتية:
 Acetic  قطعت قمة جذر الفول ووضعتها في صبغة حمض األورسين الخلي  ●  
orcein الموضوعة في زجاجة ساعة، وهي صبغة تلّون DNA باللون األحمر. 

●  سخنت زجاجة الساعة برفق لمّدة خمس دقائق لينفذ الحمض إلى خاليا   
قمة الجذر، ويفصل بعضها عن بعض.

من  وقطعتها  نظيفة،  مجهرّية  شريحة  على  المصبوغة  الجذر  قمة  ●  وضعت   
المنتصف للتخلّص من الجزء األقرب إلى القمة )ال يحتوي هذا الجزء على 

خاليا منقسمة(.

علمية مصطلحات 
العّد وحساب مجموع 
 :Tally count األعداد

تسجيل لألرقام عن طريق 
رسم خط عمودي لكل 
عنصر يتّم عّده، وخط 

قطري )مائل( لكل عنصر 
خامس يقطع الخطوط 

األربعة.
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●  أضافت قطرتَين من حمض األورسين الخلي إلى قمة الجذر المتبقّية، وشقتها   
برفق، ثم بسطت نسيج الجذر باستخدام إبرة مثبتة.

●  غّطت قمة الجذر بغطاء شريحة، ولّفت قطعة من ورق الترشيح حولها، ثم   
ضغطت عليها برفق شديد باستخدام الطرف غير الحاد للقلم الرصاص، 

. إلى أن انبسط النسيج على شكل طبقة رقيقة جّداً
الذي  الجذر  قمة  مهروس  شريحة  وضعت  الصبغة،  تكثيف  وبغية  ●  أخيًرا،   
كانت  حيث  قليلة،  ولدقائق  بسرعة  إّياها  محّركة  بنزن،  لهب  فوق  أعّدته 
تحمل الشريحة بيدها أثناء التسخين معتمدة على أصابعها للتأّكد من عدم 

ارتفاع درجة حرارتها كثيًرا.

التي تمّر في كل طور  ●  شاهدت ما أعدته بالمجهر الضوئي، وعّدت الخاليا   
من دورة الخلّية في مواقع مختلفة من مجال الرؤية. ثم سّجلت نتائجها في 

سجّل مجموعات األعداد Tally chart في الجدول أدناه.

مقدار العّد دورة الخلّية

الطور البيني              

الطور التمهيدي   

الطور االستوائي  

الطور االنفصالي 
الطور النهائي

انقسام السيتوبالزم

الجدول 4-1: جدول مجموعات األعداد.

ما عدد الخاليا اإلجمالي التي عّدتها الطالبة؟ أ.   

...............................................................................   

ب.  احسب النسبة المئوّية للخاليا التي كانت خالل طور االنقسام المتساوي.  

...............................................................................   



األحياء - الصف الحادي عشر - الفصل الدراسي األول: كتاب التجارب العملية واألنشطة

1٢٢

مّثل نتائج الطالبة تمثيًل بيانّياً باألعمدة. ج.   

أرادت الطالبة اختبار هذه الفرضّية: د.   
إنه من  ( حيث  Vicia faba إيقاعا نهارّياً )يومّياً    تّتبع دورة الخلّية في نبات 
اليوم  من  األوقات  بعض  في  المتساوي  االنقسام  فيه  يحدث  أن  المرّجح 

أكثر من أوقات أخرى.
  قّدم مخّطًطا موجًزا توضح فيه كيف يمكن للطالبة اختبار هذه الفرضّية. يجب 

أن تشير في المخطط إلى:
●  المتغّير المستقل: ما هو؟ وكيف يمكن للطالبة تغييره؟ وما القيم التي يجب   

أن تستخدمها؟
●  المتغّير التابع: ما هو؟ وكيف يمكن للطالبة قياسه؟  

●  المتغّيرات التي يجب الحفاظ على ثباتها، وكيفية حصولها.   
●  تضمين التكرارات.   

كيفية تسجيل النتائج ومعالجتها وعرضها.  ●  
●  كيفية استخدام النتائج الستخالص استنتاج.  

علمية مصطلحات 
تمثيل بياني باألعمدة 

Bar chart: نوع من التمثيل 

البياني  يكون فيه متغّير 
المحور السيني متقّطًعا، ال 

تتالمس فيه األعمدة.

مهم
تذّكر أن األعمدة يجب 
أاّل تتالمس في التمثيل 
البياني، لذلك ارسم كل 

عمود بدقة تامة باستخدام 
المسطرة والقلم الرصاص 
الحاد المتوسط الصالبة، 

وال تظلل األعمدة.  
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نشاط ٤-٤  العوامل المؤثرة على طول التيلومير
الحياة على اإلنسان، ألنه  تأثير عامل من عوامل نمط  يصعب جّداً استقصاء كيفّية 
الباحثون متغّيرات معّينة  لذا، يقيس  بها.  التحّكم  ال يمكن عادة إجراء تجارب يمكن 
في فئة كبيرة من الناس، ويبحثون في االرتباطات في ما بينهم. وهذا يعني أنه نادًرا 
ما يمكن إثبات دور متغّير معّين في التسّبب بحدوث تغيير في متغّير آخر. ستتدّرب 
في هذا النشاط على وصف تمثيل  بياني وتفسيره، وتناقش أيًضا قوة األدلة لدعم 

استنتاج توصل إليه الباحثون. 
نيوكليوتيدات  من   DNA جزيئات  وتتكّون   ،DNA من  جّداً  طويل  جزيء  الكروموسوم 
أربعة  نيوكليوتيد على قاعدة واحدة من  مًعا في سالسل طويلة. يحتوي كل  مرتبطة 

.A ،C ،T ،G :أنواع من القواعد
ومتكررة   DNA من  قصيرة  تسلسالت  من  تتكّون  واقية  أغطية  بمثابة  التيلوميرات 
الكروموسومات  تضاعفت  كلّما  تقصر  والتيلوميرات  الكروموسومات.  نهايات  في 
على  قادرة  غير  الخاليا  فيها  تصبح  درجة  إلى  ذلك  في  وتستمّر  الخلّية؛  انقسام  قبل 
االنقسام. ويعتقد أن فقدان التيلوميرات يُسهم إلى حّد كبير في ظهور آثار الشيخوخة، 

بحيث ال تكون األنسجة قادرة على إصالح نفسها وتجديدها بشكل فاعل.
التيلوميرات  طول  على  والتدخين  والبدانة  العمر  تأثير  لمعرفة  دراسة  ١.  أُجريت 

عند اإلنسان.
  يبّين الشكل ٤-٤ نتائج الدراسة التي قاست متوّسط طول التيلوميرات في خاليا 
1122 امرأة بين عمر 18 و  76 سنة. جرى قياس طول التيلوميرات بالكيلو قاعدة 

)kilobase (kb. )يسّمى الخط الذي رسم بعد إجراء الحساب خط االنحدار، وهو 

يستخدم نقاط البيانات الفردّية للتنبؤ بالعالقة الكلّية بين متغّيَرين(.
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صف النمط المبّين في التمثيل البياني. أ.   

...............................................................................   

...............................................................................   

...............................................................................   

فّسر أسباب النمط الذي وصفته في الجزء )أ(. ب.   

...............................................................................   

...............................................................................   

...............................................................................   

مهم
تذكر عند اإلجابة عن الجزء )أ(:

●  عندما يطلب إليك أن »تصف«، يجب أاّل تحاول أبًدا ذكر أّية أسباب أو تفسيرات، بل 
عليك فقط تحويل ما تستطيع مشاهدته في التمثيل البياني إلى كلمات.

المتغّير  زيادة  المحور )ص( عند  للمتغّير على  ماذا يحدث  العام:  االّتجاه  ●  ابدأ بوصف 
على المحور )س(؟

●  علّق على مدى قوة هذا االتجاه: يجب أن تعلّق في هذه الحالة على التنّوع الواسع حول 
الخط الذي رسم.

●  اقتبس األرقام )ضّمن أرقاًما مهّمة(، على سبيل المثال: نطاق أطوال التيلومير في عمر 
معّين، أو طول التيلومير المشار إليه بالخط في عمر 18 و 76 سنة. 

●  استخدم األرقام إلجراء حساب يؤّمن معلومات عن التغّيرات مع تقّدم العمر، على سبيل 
المثال: متوّسط التغّير في طول التيلومير مع تقّدم اإلنسان في العمر 10 سنوات. 

احرص على أن تذكر الوحدات لجميع األرقام التي ضّمنتها.  ●

مهم
عندما يُطلب إليك وصف 

نمط على تمثيل بياني 
مبعثر، فكر في النقاط 

التالية:
-  هل هناك اتجاه عام 

ظاهر؟
-  ما هي قوة هذا االتجاه؟ 
هل جميع نقاط التمثيل 
البياني موجودة في خط 

مستقيم واحد أم أنها 
موّزعة؟

- هل اقتبست أية بيانات؟
-  هل يمكنك إجراء أية 
حسابات باستخدام 

البيانات يمكن أن 
تساعدك في إظهار 

االتجاه وتوضيحه؟



الوحدة الرابعة دورة الخلية واالنقسام المتساوي

1٢5

٢.  يبّين الشكل )أ( العالقة بين مؤّشر كتلة الجسم BMI ومتوسط طول التيلومير. 
وهذا المؤّشر مقياس لكتلة الجسم بالنسبة إلى الطول. فبالرغم من أن مؤشر 
بشكل  أخرى،  وعوامل  والعمر  الجسم  شكل  باختالف  يختلف  الجسم  كتلة 
إلى        20  kgm

-2 بين  كتلة جسم  بمؤّشر  يتصف  الذي  الشخص  وزن  أن  إاّل  عام، 
kgm 25.0 يُعّد طبيعّيًا، في حين يدّل مؤّشر أعلى أو أدنى من هذا النطاق على 

-2

وزن زائد أو وزن ناقص. 
يبّين الشكل )ب( العالقة بين التدخين ومتوّسط طول التيلومير.  
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)20 ≮ ̸>(      نحيف )30-20(        هزيل ) بدين )30 

ناقش  الشيخوخة.  يسّرعان  والتدخين  البدانة  أن  تبّين  نتائجهم  أن  الباحثون  اقترح 
المدى الذي تدعم فيه البيانات في الشكلَين )أ( و )ب( هذه الفكرة.

مهم

تذكر: 
●  عندما يطلب إليك أن »تناقش«، يجب أن تحاول توضيح النقاط المؤّيدة والمعارضة. وهنا، عليك ذكر الدليل الذي يدعم 

اقتراح الباحثين، إضافة إلى ذكر أوجه القصور )العيوب( في هذا الدليل.
●  ستحتاج عند اإلجابة عن هذا السؤال إلى استخالص المعلومات من الشكلَين )أ( و )ب(، وكذلك استخدام بعض المعلومات 

الواردة في الفقرة عن التيلومير والشيخوخة في بداية السؤال.
●  دّون المالحظات التي تريد توضيحها، كمثل تكوين عموَدين: األول »يدعم االقتراح«، والثاني »ال يدعم االقتراح / يحتاج 

إلى مزيد من األدلة«، ثم رّتب أفكارك بتسلسل منطقي قبل أن تبدأ بكتابة اإلجابة.
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استقصاء عملي ٤-١  إعداد مهروس قمة الجذر

مقدمة
األنسجة  النبات في أجزاء محّددة منه فقط، تسّمى  يحدث االنقسام المتساوي في 

المّولدة. يوجد نسيج مّولد خلف قمة الجذر مباشرة.

شعيرات جذرّية

منطقة االنقسام المتساوي 
)النسيج المّولد(

الشكل 4-1: رسم تخطيطي لقمة الجذر.

ستستخدم في هذا االستقصاء جذوًرا فتية نشطة النمو لكي تصبغها باستخدام ِصبغ 
انقسام  دورة  من  مختلفة  أطوار  في  الخلّية  داخل  الكروموسومات  وتشاهد  مناسب، 
تتمّكن  لم  وإذا  نجاحه.  ضمان  يصعب  لكن  صعًبا،  ليس  االستقصاء  إجراء  الخلّية. 
من مشاهدة خاليا في حالة انقسام من محاولتك األولى، فاستفد من الجدول ٤-1 

الوارد في الصفحة 1٢9 للمساعدة.

علمية مصطلحات 
 :Meristem النسيج المّولد
نوع من األنسجة الموجودة 

في أجزاء محّددة في النبات 
حيث تنقسم خالياه بنشاط.

ِصبغ Stain: مادة ملّونة 
تُستخدم لتلوين أجزاء 

محددة من الخاليا.

االستقصاءات العملية 
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ستحتاج إلى

المواّد واألدوات:
● ورق ترشيح

●  قنينة صغيرة من حمض هيدروكلوريك 
1mol /L، مع قّطارة

●  قنينة صغيرة من صبغة حمض 
األورسين، مع قّطارة

● زجاجة ساعة أو وعاء زجاجي صغير
● بالطة بيضاء

● ماء مقّطر

●  بادرة صغيرة )مثل بادرة فول( أو فص   
ثوم مع جذوره، أو ما يزودك به معلّمك

●  شريحة مجهرّية نظيفة مع غطاء  
شريحة

●  سكين حادة، أو مشرط، أو شفرة   
حالقة آمنة

●  أداة لتسخين الشريحة )موقد بنزن، أو 
موقد كحولي، أو سّخان كهربائي(

● إبرة مثبتة

!  احتياطات األمان والسلمة

الكتاب،  الواردة في قسم السالمة في بداية هذا  النصائح  ●   تأّكد من قراءة 
واستمع لنصائح معلّمك قبل تنفيذ هذا االستقصاء.

●  تجّنب سقوط حمض هيدروكلوريك أو صبغة حمض األورسين على مالبسك 
أو جلدك؛ وإن حدث ذلك فاغسله فوًرا بكمّية وافرة من الماء البارد.

ارتِد نظارات واقية أثناء إجراء هذا االستقصاء.  ●
●  توخَّ الحذر عند تسخين زجاجة الساعة على اللهب، أو على السخان الكهربائي. 

الطريقة
 1 cm ١.  ضع البادرة أو فص الثوم على البالطة البيضاء، واقطع الجذر على مسافة

من أسفل القمة )الشكل ٤-٢(.

الشكل 4-٢: طريقة قطع جزء من قمة الجذر. 
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األورسين،  حمض  صبغة  من  تقريًبا  قطرة   20 لوضع  ماّصة  قّطارة  ٢.  استخدم 
كافية  كمية  إلى  تحتاج  الساعة.  وقطرتَين من حمض هيدروكلوريك في زجاجة 
من الصبغة لتغطي قمة الجذر، فإذا لم تكن هذه المقادير كافية، فأضف المزيد 

من الصبغة مع الحفاظ على النسبة بين الصبغة والحمض بحدود 10: 1.
انقل قمة الجذر إلى الصبغة، وتأّكد من أنها مغطاة بالكامل.  

التسخين عملية  . عملية  نار خفيفة جّداً الصبغة على  الجذر وهي في  ٣.  سّخن قمة 
وتصبغ  الخاليا  إلى  الصبغة  تدخل  فلن  كافية،  بدرجة  تسخن  لم  فإذا  معّقدة، 
والكروموسومات  الخاليا  الالزم، فستُصاب  أكثر من  الكروموسومات، وإذا سخنت 
بتلف كبير بحيث لن تكون قادًرا على مشاهدتها عندما تفحص الشريحة بالمجهر. 

جّرب إحدى هاتَين الطريقتَين:  
اليسار،  إلى  اليمين  من  إياها،  محّرًكا  بأصابعك،  الساعة  زجاجة  ●  امسك   

تجّنًبا  بها في تحّسس حرارتها  اإلمساك  بنزن خفيف. سيساعدك  لهب  فوق 
الرتفاعها كثيًرا.

●  ضع زجاجة الساعة على السّخان الكهربائي، واتركها لمدة 5 دقائق، مراقًبا   

إّياها بحرص لتتأّكد من عدم وجود دالئل على  ارتفاع درجة حرارتها كثيًرا. 
الساعة، وضعها على شريحة مجهرّية،  ٤.  أزل قمة الجذر المصبوغة من زجاجة 

مضيًفا إليها قطرتَين من الصبغة.
جزئّيًا  الخاليا  فصل  بهدف  التثبيت،  إبرة  باستخدام  طولّيًا  الجذر  قمة  ٥.  مّزق 

بعضها عن بعض مع إبقائها في مواقعها النسبية نفسها.
٦.  غطِّ العّينة بغطاء شريحة، مع محاولة تجّنب تكّون فقاعات هواء؛ وإذا لم يكن هناك 

ما يكفي من السائل بين الشريحة وغطائها، يمكن إضافة المزيد من الصبغة.
٧.  لُّف قطعة من ورق الترشيح حول الشريحة وغطائها لتكون مثل ِبطانة )مسهلة 
للحركة(، ثم استخدم الطرف غير الحاد من القلم للنقر بلطف، وبشكل متكّرر، 
على ورق الترشيح، لهرس قمة الجذر تدريجّيًا. يمكنك رفع ورقة الترشيح من 
األفضل  من  ألنه  صبوًرا،  كن  الهرس.  درجة  مدى  من  للتحّقق  آخر  إلى  وقت 
وإاّل  طويل،  وقت  إلى  احتجت  ولو  سليًما  الشريحة  غطاء  على  المحافظة  لك 

فستضطر إلى إعادة التجربة من جديد.
)مثاًل  جّداً  قصيرة  لمّدة  لكن   ،٣ الخطوة  في  كما  بلطف،  الشريحة  ٨.  سّخن 
بتمريرها 10 ثواني تقريًبا على السّخان الكهربائي، أو لمّرات قليلة فوق اللهب(.
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9.  افحص الشريحة مجهرّيًا باستخدام العدسة الشيئّية الصغرى، وابحث عن الجزء 
من قمة الجذر المهروسة الذي يمكن أن توجد فيه خاليا في حالة انقسام. ثم 
انتقل إلى العدسة الشيئّية الكبرى، لتتحّقق من إمكانية مشاهدة الكروموسومات. 
السبب  اآلتي  الجدول  في  فحّدد  الكروموسومات،  مشاهدة  من  تتمكن  لم    إذا 

المحتمل، وتصّرف وفًقا للتوجيهات.

توجيهات للمحاولة السبب المحتمل المشكلة 
●   ابدأ مرة أخرى، وتعامل مع قمة الجذر برفق 

أكثر مما سبق، وقلل من وقت بقائها في المزيج 
الحمضي.

●   ربما تكون قد أتلفت قمة الجذر؛ على 
سبيل المثال: قد تكون تركتها لمّدة 

طويلة في حمض الهيدروكلوريك، أو 
هرستها كثيًرا بحيث دفعت الخاليا 

من تحت غطاء الشريحة إلى الخارج.

ال يمكنك مشاهدة أّية خلّية.

●  ارفع الشريحة من على منضدة المجهر.
●   استخدم قّطارة ماّصة لتضيف برفق كمّية قليلة 
من الصبغة عند إحدى حافتَي غطاء الشريحة، 

واتركها لتنساب تحتها.
●  نّظف الشريحة قبل إعادتها إلى منضدة المجهر.

●   لم تحّرر فقاعات الهواء عندما 
وضعت غطاء الشريحة.

يوجد فقاعات هواء كثيرة 
في الشريحة، بحيث تصعب 

مشاهدة الخاليا.

●  ارفع الشريحة من على منضدة المجهر.
●   أضف المزيد من السائل إن لزم، ثم لّف الشريحة 
بورقة ترشيح، ناقًرا عليها أكثر من ذي قبل ولمّدة 

أطول مّما سبق.

●   لم تهرس قمة الجذر بشكل كاف. الخاليا متراكمة فوق بعضها، 
لذا ال تشاهد بوضوح.

●   اسأل ما إذا كان أّي من زمالئك قد شاهد 
الخاليا.

●   إذا وجد من استطاع ذلك، فجّرب قمة جذر أخرى.
●   إن لم يستطع أحد ذلك، فحاول مرة أخرى في 

وقت الحق )يحدث االنقسام المتساوي في بعض 
النباتات في أوقات معينة من اليوم(.

●   ربما ال تكون خاليا الجذر في حالة 
انقسام، لذا ال تكون الكروموسومات 

في حالتها المتكثفة.

يمكن مشاهدة الخاليا، لكن 
ال يشاهد أي كروموسوم.

●  ارفع الشريحة من على منضدة المجهر
●  ارفع غطاء الشريحة.

●   أضف المزيد من الصبغة واتركها لدقيقتَين 
إضافيتَين.

●   أعد غطاء الشريحة وافحص الشريحة مّرة أخرى 
بالمجهر.

●   إن لم تنجح التجربة، فأعد المحاولة، واترك 
العّينة في الصبغة مّدة أطول.

●   ربما ال تكون الكروموسومات قد 
صبغت بما يكفي لتشاهد.

●   أعد المحاولة مرة أخرى باستخدام محلول صبغة 
مخّفف أكثر.

●  قد تكون الشريحة صبغت بشكل زائد.

            الجدول 4-1: دليل إصالح األخطاء.

مهم
الخاليا المطلوب البحث 

عنها هنا هي مربعة الشكل.
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النتائج
حاول تحديد الخاليا في كل من األطوار: التمهيدي، االستوائي، االنفصالي، والنهائي. 
غالًبا ما يسهل تمييز الطور االنفصالي، حيث تبدو الكروموسومات فيه شبيهة بأرجل 
يسهل  أنه  فستجد  االنفصالي،  الطور  في  خلّية  تحّدد  وعندما  المتشابكة،  العنكبوت 

تحديد خاليا تمر باألطوار األخرى.
ارسم رسًما تخطيطّيًا لخلّية واحدة في كل طور حّددته، واكتب عليه التسميات. 

عندما  إليها  فارجع  من شريحتك،  األطوار  هذه  تحديد  من  تتمّكن  لم  إذا  مالحظة: 
تجري االستقصاء ٤-٢، ثم ارسم األطوار من الشريحة الجاهزة.

استقصاء عملي ٤-٢  استقصاء االنقسام المتساوي 
باستخدام شرائح جاهزة

مقدمة
قد تكون محظوًظا في االستقصاء ٤-1، ونجحت في تحضير شريحة ممتازة، يشاهد 
في  لذا، ستستخدم  غير مرضية.  النتيجة  تكون  ذلك،  ومع  تنقسم.  فيها عدة خاليا 
هذا االستقصاء شريحة جاهزة لمشاهدة األطوار المختلفة في دورة انقسام الخلّية 

وتحليلها.

ستحتاج إلى

المواّد واألدوات:
● مجهر

●  شريحة جاهزة مصبوغة من قمة جذر إلظهار خاليا تقوم باالنقسام

 

!  احتياطات األمان والسلمة

الكتاب،  الواردة في قسم السالمة في بداية هذا  النصائح  ●  تأّكد من قراءة 
واستمع لنصائح معلّمك قبل تنفيذ هذا االستقصاء.

ال يترتب على إجراء هذا االستقصاء أّية مخاطر تتعلق بالسالمة.  ●
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الطريقة
يمكنك  بحيث  إّياها  ًكا  محّرّ بالمجهر،  الجاهزة  الجذر  قمة  شريحة  ١.  افحص 

مشاهدة الخاليا التي تكون فيها الكروموسومات مرئية.
واحدة،  رؤية  كثيرة في مجال  رؤية خاليا  لك  تتيح  التي  الشيئّية  العدسة  ٢.  اختر 

لتشاهد أطوار االنقسام في الخاليا.
٣.  حّدد مجال رؤية التي تريد مالحظتها، واحسب عدد الخاليا التي تمّر في كل 

طور، وسّجل األعداد بطريقة Tally الواردة في الجدول ٤-٢. 
األقل.  على  خلّية   50 حتى  إحصاء  من  لتتمّكن  مختلفة،  رؤية  مجاالت  مع  ٤.  كّرر 

وكلّما ازداد العدد ازدادت دقة نتائجك.
٥.  احسب عدد مجموعات األعداد Tally counts في كل طور، مكّماًل الجدول اآلتي.

األطوار

النهائي االنفصالي االستوائي التمهيدي البيني األطوار

مجموعات األعداد

العدد

الجدول 4-٢: جدول مجموعات األعداد.

التحليل واالستنتاج والتقويم
أي األطوار في الجدول تعّد أطوار االنقسام المتساوي؟  .١

.....................................................................................  

احسب مؤّشر االنقسام المتساوي للجذر:  .٢
  مؤّشر االنقسام المتساوي = نسبة عدد الخاليا في أطوار االنقسام المتساوي 

إلى عدد الخاليا في الطور البيني.

.....................................................................................  

.....................................................................................  

.....................................................................................  

.....................................................................................  

مهم
تأّكد من تحريك الشريحة 

بما يكفي في كل مّرة، 
بحيث ال تعّد الخاليا 

نفسها مّرة أخرى. ولذلك 
يتطلّب منك تنظيم العمل.
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٣.  استخدم النتائج في جدول مجموعات األعداد لحساب النسبة المئوّية للخاليا، 
في كل طور من دورة الخلّية، موّضًحا خطوات عملك.

الخلية، مؤّشًرا جّيًدا على  للخاليا، في كل طور من دورة  النسبّية  ٤.  تكون األعداد 
الطور  شوهد  إذا  المثال:  سبيل  على  طور.  كل  يستغرقه  الذي  النسبي  الزمن 
االستوائي في %80 تقريًبا من الخاليا، فهذا يدل على أن الطور المذكور يستغرق 

%80 تقريًبا من الزمن لكل دورة خلّية. 

افترض أن دورة الخلّية الكلّية في هذا النبات تستغرق 9 ساعات.   
الخلّية في كل  الذي تستغرقه  الزمن  لتقدير   )٣( السؤال  إجابتك عن    استخدم 

طور من دورة الخلّية، موّضًحا خطوات عملك.

.....................................................................................  

.....................................................................................  

.....................................................................................  

.....................................................................................  

قّدم إجابتك عن السؤال )٤( على شكل تمثيل بياني دائري.  .٥
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في  زمالؤك  عليها  حصل  التي  بتلك  حسبتها  التي  المستغرقة  األوقات  ٦.  قارن 
الصف، مقترًحا أسباب االختالفات في النتيجة.

.....................................................................................  

.....................................................................................  

.....................................................................................  

.....................................................................................  

.....................................................................................  

.....................................................................................  

٧.  اقترح واشرح كيف يمكنك تحسين طريقتك لزيادة ثقتك بنتائجك وباستنتاجاتك.
.....................................................................................  

.....................................................................................  

.....................................................................................  

.....................................................................................  

.....................................................................................  

.....................................................................................  
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أفعال إجرائية 
 :Explain اشرح أو فّسر

اعرض األهداف أو 
األسباب / اجعل العالقات 

بين األشياء واضحة / توّقع 
لماذا و/ أو كيف وادعم 
إجابتك بأدّلة ذات صلة.

لّخص Outline: ضع 
الخطوط العريضة أو 

النقاط الرئيسية.

أسئلة نهاية الوحدة

١.  يختبر هذا السؤال فهمك لتركيب الكروموسوم، بحيث يتطلّب كل جزء فيه 
إجابة قصيرة فقط.

أ.  الكروموسوم تركيب مكّون من جزيء طويل من DNA مرتبط ببروتينات.   
ال يمكن مشاهدة الكروموسوم  بالمجهر الضوئي عندما ال تكون الخلّية 

في حالة انقسام.
1-   اذكر اسم البروتينات التي ترتبط في DNA لتكوين الكروموسوم.   

٢-   اشرح سبب عدم إمكانّية مشاهدة الكروموسوم بالمجهر الضوئي    
عندما ال تكون الخلّية في حالة انقسام.

ب.  يبّين الرسم المقابل تركيب الكروموسوم قبل أن تبدأ   
الخلّية مباشرة باالنقسام المتساوي.

يَين )أ( و )ب(. 1-   اكتب اسَمي جزأَي الكروموسوم المسمَّ   
٢-   حدد على الشكل الجزء من الكروموسوم حيث توجد    

التيلوميرات.
٣-  لّخص وظيفة التيلوميرات.   

٢.  يختبر هذا السؤال معرفتك بوظائف االنقسام المتساوي، 
وقدرتك على تفسير الرسوم التخطيطّية للخاليا في أطوار مختلفة من دورة 

الخلّية.
أ.  أوجز وظائف االنقسام المتساوي في الكائن الحي متعّدد الخاليا، مثل   

اإلنسان.
ب.  يمّثل التمثيل البياني الدائري أدناه دورة الخلّية، وتبّين الرسوم   

التخطيطّية في الشكل في الصفحة اآلتية خاليا في أطوار مختلفة من 
دورة الخلّية.

)أ(
)ب(
)ج(

)د(

انقسام 
السيتوبالزم

)هـ(

)أ(

)ب(
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تابع

)ص()س(

)و()ع(

   أكمل الجدول اآلتي لتحّدد طور دورة الخلية في كل رسم تخطيطي.

رمز طور دورة الخلّية الرسم التخطيطي
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تابع

ج.  أثناء دورة الخلية الطبيعية، ال يمكن للخاليا االستمرار في االنقسام   
إذا لم تكن خيوط المغزل مرتبطة بشكل صحيح بالسنترومير. وتشارك 

عدة بروتينات، تسمى نقاط تفتيش خيوط المغزل، في عملّية التحكم 
هذه؛ أّما في خاليا النسيج السرطاني، فرّبما ال تعمل بروتينات تفتيش 

خيوط المغزل بشكل صحيح.
   اقترح كيف يمكن  تفسير أن العديد من خاليا النسيج السرطاني تحتوي 

على عدد أكثر أو أقل من الكروموسومات مقارنة بالخاليا الطبيعّية.
٣.  ستختبر في هذا السؤال قدرتك على "وصف" تمثيل بياني، و"مقارنة" مجموعتَين 
والتيلوميرات  الجذعّية  الخاليا  تطبيق معرفتك عن  البيانات، وستعمل على  من 

ضمن محتوى مختلف. 
نسبة ضئيلة من  على  يحتوي  قلبي،  نسيج عضلي  من  اإلنسان  قلب    يتكّون 
الخاليا الجذعّية. ويُعتقد أن هذه الخاليا الجذعّية قادرة على تكوين خاليا 

جديدة لتحل محل خاليا نسيج عضلة القلب التالفة.
أ.  اشرح المقصود بمصطلح خلّية جذعّية.  

ب.  يحدث قصور القلب المزمن عندما ال يكون القلب قادًرا على ضّخ الدم   
بشكل فّعال. وقد يعود ذلك إلى تلف نسيج عضلة القلب.

   جمعت بيانات عن طول التيلوميرات في الخاليا الجذعّية القلبّية من 
قلوب أشخاص يعانون قصور القلب المزمن، وأشخاص قلوبهم سليمة.  

يبّين الشكل على الصفحة التالية النتائج.

أفعال إجرائية 
اقترح Suggest: طّبق 
المعرفة والفهم على 

المواقف التي تتضّمن 
مجموعة من اإلجابات 

الصحيحة من أجل تقديم 
المقترحات.
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تابع
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خاليا جذعّية من نسيج قلبي ألشخاص يعانون قصور قلب مزمن
)kilobase kb( متوسط طول التيلومير/ كيلو قاعدة

)kilobase kb( متوسط طول التيلومير/ كيلو قاعدة

خاليا جذعّية من نسيج قلبي طبيعي

1-   صف توزيع أطوال التيلوميرات في الخاليا الجذعّية في قلوب    
أشخاص سليمة.

٢-   قارن أطوال التيلوميرات في الخاليا الجذعّية ألشخاص يعانون    
قصور قلب مزمن، بأشخاص قلوبهم سليمة.

٣-   اقترح تفسيرات لالختالفات التي وصفتها في إجابتك عن الجزء ٢.   

أفعال إجرائية 
قارن Compare: حّدد أوجه 

التشابه و/ أو االختالف 
معلًّقا عليها.



مزون للطباعة والنشر والتغليف )ش.م.م( - 24815693

رقم الإيداع: 
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www.moe.gov.om

األحياء
الصف الحادي عشر

الفصل الدراسي األول

كتاب الطالب




