انغشاصٛى رٕعذ ف ٙكم يكبٌ ( ثبعزضُبء األيبكٍ انًؼمًخ ) .فٓ ٙرٕعذ ف ٙانزشثخ ٔانٕٓاء ٔف ٙانغٕائم  ،فٓ ٙػهٗ ارصبل يغزًش ثبإلَغبٌ
ٔثبل ٙانكبئُبد األخشٖ .
 رغبؤالد : -فًب ْ ٙانغشاصٛى ؟  -يب أصُبفٓب ؟ٔكٛف رزكبصش ؟ٔ -يب ػاللزٓب ثبإلَغبٌ ؟

  - 1رؼشٚف  :انغشاصٛى كبئُبد حٛخ رٕعذ ف ٙانًبء ٔانٕٓاء ٔانزشثخ ٔال رشٖ إال ثبنًغٓش انعٕئٔ ٙاالنكزشَٔ. ٙ  - 2رصُٛف انًزؼعٛبد انًغٓشٚخ ( انغشاصٛى )  - .يالحظخ ٔصبئك انكزبة انًذسع ٙص . 105- 104 :رصُٛف
انًزؼعٛبد
انًغٓشٚخ

كٛفٛخ يالحظزٓب

أيضهخ

ثؼط خصبئصٓب

حٕٛاَبد أٔن ٛخ

انًغٓش ان عٕئٙ

انجشايٛغٕٛو

 -رؼٛش ف ٙانًٛبِ انشاكذح ػهٗ ثمٛب انُجبربد انز ٙرزفغخ ف ٙانًبء

أيٛجخ

 رؼٛش ف ٙانًٛبِ انشاكذح ٔثؼط األَٕاع رغجت أيشاظب ػُذ اإلَغبٌ يضم انضحبساأليٛج. ٙ

ثكزٛشٚبد

انًغٓش ان عٕئٙ

ػصٛبد حًٗ انزفٕٚذ

 -رؼٛش ف ٙانًٛبِ انشاكذح – رغجت يشض حًٗ انزفٕٚذ

يكٕساد ػمذٚخ

* حغت ػذد ٔشكم رغًغ انًكٕساد ًٚكٍ أٌ ًَٛض ث: ٍٛ
 يكٕساد أحذٚخ يضم :يكٕساد انجٕنخ يكٕساد صُبئٛخ يضم انًكٕساد انشئٕٚخ -يكٕساد ػُمٕدٚخ .

فؽشٚبد

حًبد

انًغٓش ان عٕئٙ

انًغٓش االنٛكزشَٔٙ

ػفٍ ان هًٌٕٛ

 -كبئُبد ػذٚذح انخالٚب رغجت ػفٍ انفٕاكّ

خًٛشح انجٛشح

رغزؼًم ف ٙثؼط انصُبػبد انغزائٛخ كبنخجض ٔانحهٕٚبد  -يششٔثبد كحٕنٛخ .

حًخ انكجبد

رغجت نإلَغبٌ يشض انزٓبة انكجذ انحًٕ٘ hépatite B

حًخ انغٛذا VIH

رغجت نإلَغبٌ يشض انغٛذا حٛذ رغضٔ انهًفبٔٚبد ٔ t4رمع ٙػهٓٛب

يهحٕظخ  :رُزشش ف ٙيحٛؽُب انخبسع ٙيزؼعٛبد يغٓشٚخ ( عشاصٛى ) يزُٕػخ ًٚكٍ أٌ رٕعذ ف ٙأٔعبغ يخزهفخ يُٓب يبْٕ َبفغ نإلَغبٌ
ٔيب ْٕ يًشض .

 َشبغ  : 1اػزًبدا ػهٗ ٔصبئك ص  107 ٔ 106 :ايال انغذٔل انزبن: ٙانغشاصٛى

ًَػ انزكبصش

حٕٛاَبد أٔنٛخ

االَمغبو

ثكزٛشٚبد

االَمغبو

فؽشٚبد
حًبد

ػفٍ

انزجٕؽ

خًٛشح

انزجشػى
رزكبصش داخم خهٛخ حٛخ .

 -سعى رخؽٛؽٚ ٙجٍ يشاحم ركبصش حًخ داخم خهٛخ .

َ -شبغ : 2

 رًش ٍٚيذيظ :ػُذيب رزٕفش انظشٔف انًالئًخ ٚزعبػف ػذد انجكزٛشٚبد ف ٙكم . 20 mn
-1

كى ٚحذس يٍ اَمغبو خالل  3hاَؽاللب يٍ ثكزٛشٚخ ٔاحذح رُمغى ف ٙظشٔف يالئًخ ؟

حذد انؼذد انُظش٘ نهجكزٛشٚبد انز ٙرُحذس يٍ ثكزٛشٚخ ٔاحذح رُمغى ف٘ ظشٔف يالئًخ ثؼذ يشٔس عبػخ
-2
ٔثؼذ يشٔس  24عبػبد ؟
-3

يب ْ ٙانؼٕايم انزًٚ ٙكٍ إَ رٕلف ْزا انزكبصش ؟

 انحم - 1ػذد االَمغبيبد خالل  3hاَؽاللب يٍ ثكزٛشٚخ ٔاحذح :
َؼهى أٌ

20 mn

 ( 1اَمغبو )

1h

 ( xاَمغبو )

َٔؼهى اٌ 3h = 3 . 60 mn = 3 . 3 . 20mn
إرٌ

3 . 3 . 20 mn
20 mn
اَمغبيبد

=x

X= 9

 -إرٌ عٛحذس خالل  3عبػبد  9اَمغبيبد .

رحذٚذ انؼذد انُظش٘ نهجكزٛشٚبد انز ٙرُحذس يٍ ثكزٛشٚخ ٔاحذح رُمغى ف٘ ظشٔف يالئًخ ثؼذ يشٔس عبػخ
-2
ٔثؼذ يشٔس  24عبػبد .
نُؼزجش  Nػذد انجكزٛشٚبد ٔ  Pػذد االَمغبو
N=1 =20

t = 0mn = 0 x 20mn

N=2 =2 1

t =2 0mn = 1 x 20mn

N=4 =22

t =4 0mn = 2 x 20mn

N=8 =23

t =60mn =3x 20mn

N=16 =2 4

t =8 0mn = 4 x 20mn

N= 2p

إرٌ

N= 2p

 -أرٌ ػذد انجكزٛشٚبد خالل عبػخ

t =Z mn =P x 20mn

 Nػذد انجكزٛشٚبد
اَمغبو

ٔ  pػذد االَمغبيبد
1
p

20mn
1h = 3 x20mn

إرٌ

p= 20x3 =3
20
( ثكزٛشٚبد)

إرٌ

N= 2p = 23 = 8

 -ػذد انجكزٛشٚبد خالل َ( . 24 hفظ انؽشٚمخ )

N= 2p = 272
-3

انؼٕايم انز ٙرٕلف ركبصش انجكزٛشٚبد ًٚكٍ حصشْب ف: ٙ

 َفبر انًٕاد انغزائٛخ يٍ انٕعػ . رغٛش دسعخ انحشاسح أٔ  P Hانٕعػ . فغبد انٕعػ انًمٛذ . -شٛخٕخخ انجكزٛشٚبد .

 اعزُزبط : ٚزعبػف ػذد انحٕٛاَبد األٔنٛخ انجكزٛشٚبد ثؼذ كم اَمغبو =division رزكبصش انخًٛشاد ػٍ ؼشٚك انزجشػى = . bourgeonnement ٚزكبصش انؼفٍ ثٕاعؽخ انزجٕؽ = . sporulation -رحزبط انحًبد نزكبصشْب إنٗ خالٚب حٛخ ،حٛش رزكبصش ثذاخهٓب يزغججخ فْ ٙالكٓب .

 انُشبغ : 1 كٛف رؤصش انغشاصٛى ػهٗ انغغى . -يضبل  : 1ػصٛخ انكضاص

(انٕصٛمزبٌ  2ٔ 1ص ). 108

 - 1اعزخشط يٍ انٕصٛمخ  1أػشاض انكضاص.
 - 2حذد انغشصٕيخ انًغؤٔنخ ػٍ ظٕٓس ْزا انًشض .
-4

انحم:

حهم انُزبئظ انزغشٚجٛخ نهٕصٛمخ ٔ ’ 3اعزُزظ كٛف رؤصش ػصٛبد انكضاص ػهٗ عغى انًصبة

- 1أػشاض انكضاص.
 رمهصبد يؤنًخ ٔ يغزًشح ف ٙيُبؼك كضشح يٍ انغغىػُذيب رشزذ حذح انًشض ٚزصهت انغغى .اسرفبع دسعخ حشاسرّ .اسرفبع انزشدد انمهج. ٙاالخزُبق . - 2انغشصٕيخ انًغؤٔنخ ػٍ ظٕٓس ْزا انًشض .
انغشصٕيخ انًغججخ نٓزا انًشض ْ ٙػصٛخ انكضاص
 - 3يًٛضاد ػصٛخ انكضاص .
رزجٕؽ ػصٛبد انكضاص خبسط انغغى إرا كبَذ انظشٔف غٛش يالئًخ ًٔٚكُٓب انجمبء ف ٙانزشثخ نؼذح عُٕاد ثًؼضل ػٍ
انشًظ ٔانٕٓاء  .فؼصٛبد انكضاص عشاصٛى ال ْٕائٛخ ٔال رٕعذ أثذا ف ٙدو انًشٚط ٔ.رذخم االثٕاؽ انغغى ػجش عشػ إرا
نؽخ ثزشثخ يهٕصخ( حذٔس عشػ ثٕاعؽخ عك ٍٛصذئ أٔ ثٕاعؽخ أداح رغزؼًم نخذيخ األسض ) فززحٕل االثٕاؽ فٙ
غٛبة األٔكغغ ٍٛإنٗ ػصٛبد .
-5

كٛف رؤصش ػصٛبد انكضاص ػهٗ انغغى؟ رحهٛم انُزبئظ انزغشٚجٛخ انًٕعٕدح ثبنٕصٛمخ  3ص . 108

فئشاٌ

حمٍ انفئشاٌ ة

انُزٛغخ

اعزُزبط

انًغًٕػخ 1

 1cm3يٍ صسع ػصٛبد
انكضاص

 ظٕٓس أػشاض يشض انكضاصٔيٕد عًٛغ انفئشاٌ

 ػصٛذ انكضاص ْ ٙانغجت فٙيٕد انفئشاٌ

انًغًٕػخ 2

 2cm3يٍ سشبحخ صسع يغهٗ
نؼصٛبد انكضاص

 ظٕٓس أػشاض يشض انكضاصٔيٕد عًٛغ انفئشاٌ

انششبحخ الرحزٕ٘ ػهٗ ػصٛبدإرٌ يٕد انفئشاٌ ساعغ إنٗ يبدح
عبيخ رفشصْب ػصٛبد انكضاص
َٔغذْب ف ٙانششبحخ:انغًٍٛ

انًغًٕػخ 3

 2cm3يٍ يبء يمؽش ٔيؼمى

رجمٗ فئشاٌ ْزِ انًغًٕػخ
عهًٛخ

رغشثخ شبْذح اعزؼًهذ يٍ اعمانًمبسَخ .

 اعزُزبط  :ػصٛبد انكضاص رؤصش ػهٗ انغغى ثٕاعؽخ انغً ٍٛانز٘ رُزغّ ْٔزا األخٛش ٚغش٘ ف ٙدوانًشٚط فٛغجت رغًى انًشٚط .
 ٔٚؼزجش انغً ٍٛيٍ اخؽش انًٕاد انًغًٕيخ انًؼشٔفخ ( اَظش انٕصٛمخ  4ص . ) 108 -يضبل  : 2حًخ انضكبو .

 -انُشبغ : 2

اعزخشط يٍ انٕصبئك  6 ٔ 5ص 109.

 - 1يب ْ ٙأػشاض انضكبو انحًٕ٘ ؟
 - 2حذد انغشصٕيخ انًغؤٔنخ ػٍ ْزا انًشض .
– 3حذد كٛف رؤصش حًخ انضكبو ػهٗ خالٚب انغٓبص انزُفغ ٙيغزؼًال يكزغجبرك حٕل ركبصش انحًبد .

انحم:
-1

أػشاض انضكبو انحًٕ٘ .

 اسرفبع ف ٙدسعخ حشاسح انغغى . انشؼٕس ثبٜو ف ٙانًفبصم ٔانؼعالد ٔصذاع ف ٙانشأط . انزٓبة ف ٙانحُغشح ٔانمصجبد انٕٓائٛخ . ظٕٓس رؼفُبد سئٕٚخ خؽٛشح . - 2انغشصٕيخ انًغؤٔنخ ػٍ ْزا انًشض  ْٙ :حًخ انضكبو
– 3كٛف رؤصش حًخ انضكبو ػهٗ خالٚب انغٓبص انزُفغ ٙ؟
رزكبصش حًخ انضكبو داخم انخهٛخ ٔٚزى رحشٚش انحًبد انُبرغخ ػٍ انزكبصش خبسط انخهٛخ انًزؼفُخ ٔثذانك
رزًكٍ ػهٗ انزؽفم ػهٗ خالٚب أخشٖ ٔانزغجت ف ٙرؼفُٓب .
 يهحٕظخ :ُٚزشش يشض انضكبو ػهٗ شكم أٔثئخ ٚصؼت انزحكى فٓٛب َظشا نزًٛض حًخ انضكبو ثبنزغٛش ٔانزؽٕس يٍ
عُخ إنٗ أخشٖ .
 اعزُزبط  :رؤصش انغشاصٛى انًًشظخ ػهٗ انغغى ثبنهغٕء إنٗ ٔعٛهز ٍٛيخزهفز: ٍٛ انزكبصش انغشٚغ  :ثًغش دخٕنٓب انغغى  ،رزكبصش انغشاصٛى ثغشػخ فبئمخ حٛش رغذ انظشٔف انًالئًخنًُْٕب ( ٔعػ يمٛذ  ،دسعخ حشاسح يالئًخ ) ٔثزنك رغضٔ يخزهفخ األَغغخ يزغججخ ف ٙظٕٓس أخشعخ
يزمٛحخ ٔ .ػُذيب رصم إنٗ انذو رحذس رخًغّ  .ف ٙغٛبة انؼالط ٚؤد٘ رخًظ انذو إنٗ ٔفبح انًشٚط .
-رحزبط انحًبد نزكبصشْب ػهٗ خالٚب حٛخ حٛش رزكبصش ثذاخهٓب يزغججخ فْ ٙالكٓب .

 إَزبط انغً : ٍٛفْ ٙزِ انحبنخ رجمٗ انغشاصٛى انالْٕائٛخ يزًٕ ظؼخ ػهٗ يغزٕٖ يكبٌ دخٕنٓب (انغضءانؼًٛك يٍ انغشػ يضال ) ٔرفشص يبدح عبيخ رغًٗ انغً ٍٛرُزشش انغً ٍٛف ٙانغغى ثٕاعؽخ انذو
فزحذد اظؽشاثبد خؽٛشح ػهٗ يغزٕٖ انخالٚب انؼصجٛخ ثبنخصٕص .
ٚ -ؤد٘ رغًى انذو ف ٙاغهت انحبالد إنٗ يٕد انًشٚط .

