
 

     

 علم أحياء الصف التاسع
 

 (بعض األمراض اجلنسية)  تنظيم األسرة  
 يعين املباعدة بني الوالدات مما يؤمن سالمة اإلجناب وحيافظ على صحة األم والطفل.  معنى تنظيم األسرة: 1)

 هي حالة رفاه صحية وذهنية واجتماعية لكل فرد من أفراد العائلة جبميع األمور املتعلقة بالتكاثر واإلجناب.  الصحة اإلجنابية: 2)

 فوائد تنظيم األسرة:  3)

     (a  .ختفيض وفيات األمهات واحلفاظ على صحتها باملباعدة بني الوالدات 

     (b مراض املعدية. ختفيض وفيات األطفال وختفيض معدل إصابة األطفال باأل 

     (c  .حتسني منو وتطور األطفال جسميًا وعقليًا وصحيًا وختفيض معدل التشوهات بكل أنواعها 

     (d  .توفري فرصة لعناية األم بطفلها من تغذية وإرضاع 

     (e  .ختفيض األعباء االقتصادية لآلباء والتقليل من اجملهود العقلي واجلسدي يف تربية أبنائهم 

 بعض األمراض اجلنسية:  3)

    (a :)العامل املمرض هو فريوس اإليدز العوز املناعي املكتسب )اإليدز 

 تضّخٌم يف العقد البلغمية ثم اعتالل صحي ينتهي باملوت.  أعرضه:        

    (b :)العامل املمرض اجلرثومة اللولبية الشاحبة.  الداء اإلفرجني )سيفلس 

 صيب اجللد واألغشية املخاطية ثم العظام واجلملة العصبية فاملوت. قروح ت أعراضه:        

     (c :العامل املمرض جرثومة املكورات البنية.  السيالن 

 سيالن سائل أصفر من اجملاري التناسلية وإذا أصبح مزمنًا يؤدي إىل العقم.  أعراضه:        

 األخييالب باالبتعيياد عيين العالقييات الشيياذة اقّرميية والتقيييد بقواعييد   التحلييي اكييارم كيفيةةة الويايةةة مةةا األمةةراض اجلنسةةية: 4)

 النظافة وعدم استعمال أدوات اآلخرين ومالبسهم.     

 إن حاملي فريوس اإليدز أشد خطرًا من املصابني باملرض: ألنهم ينقلون العدوى دون أن يعلموا.  فّسر عليمًا ما يلي:

 رضــــــة واملـــــــالصح
 هي املعافاة الكاملة عقليًا وجسديًا ونفسيًا واجتماعيًا وليس جمّرد غياب املرض أو العاهة.  الصحة:تعريف  1)

 تصّنف كما يلي:  العوامل املسببة لألمراض: 2)

 مثل اإليدز وشلل األطفال.  أمراض فريوسية:*        مثل السل والكولريا.   أمراض جرثومية:*     

 مثل اجلرب ومرض الزحار واللشمانيا )حبة حلب( واألسكاريس.  أمراض طفيلية:*     

 مثل مرض السعف )القرع(  أمراض فطرية:*     

  طرق انتقال العامل املمرض: 3)

     (a :من الشخص املريض إىل السليم ومن األم املصابة إىل جنينها.  مباشر 

     (b :ات. عن طريق املاء والغذاء واهلواء واحلشر غري مباشر 

 كيف حنافظ على سالمة أجسامنا؟  4)

 * العناية بالغذاء.                      * العناية باملاء: حبفظه يف شروط صحّية.           * العناية باملرضى.     

 * مكافحة احلشرات الضارة والقوارض. وزيادة مقاومة اجلسم.    * العناية بهواء التنفس.     

 تزيد الرياضة يف مقاومة اجلسم لألمراض وتنشيط الدورة الدموية.  يف سالمة اجلسم؟ما دور الرياضة  5)

 كي يتخلص اجلسم من الفضالت، والنوم ملدة كافية ألن العمل الطويل يؤدي إىل التعب والعمل  دور الراحة وتنظيم الويت: 6)

 الفكري الطويل يؤدي إىل إرهاب عصيب ونفسي.     

 ها.والوقاية منومقاومة األمراض اء بناملختلفة من أجل النمو والطاقة واإلنسان ن يليب حاجات جسم جيب أ دور الغذاء: 7)

 س( ما هي آليات الدفاع الطبيعية؟ 

 الطبقة املتقّرنة يف اجللد متنع دخول اجلراثيم. واألغشية املخاطية تفرز مواد كيميائية تسمى أنظيمات تقضي على اجلراثيم.  دفاع خارجي:

 بواسطة الكريات البيض البلغمية اليت تنسل من خالل الشعريات الدموية لتهاجم اجلراثيم وتدمرها وتبطل تأثريها.  دفاع داخلي:
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 س( ما نتائج العادات الغذائية اآلتية على سالمة اجلسم؟ 

 * االقتصار على تناول الربوتينات النباتية عند األطفال يسبب اضطرابات يف النمو ونقص مناعة اجلسم.      

 * زيادة السكريات يف الغذاء: يسبب إرهاقًا للكبد واملعثكلة فيصاب اإلنسان ارض السكري والسمنة.      

 * اإلكثار من املواد الدمسة: يؤدي إىل تصلب الشرايني.      

 * اإلكثار من ملح الطعام: يؤدي إىل زيادة ضغط الدم.      

 ةـــــــــــاعــــــــــــاملن
 هي قدرة اجلسم على مقاومة األمراض وتقسم إىل قسمني.  تعريف املناعة: 1)

قاومة املوجودة يف اجلسم ضيد عييع العواميل اإلنتانيية ويكتسيبها اإلنسيان مين والدييه         هي امل أواًل: املناعة الطبيعية )الالنوعية(:

 وهلا عدة عوامل: 

     (a :تتعلق بالنوع والعرب لذلك ال يصاب اإلنسان جبدري الدجاج وطاعون البقر.  عوامل بنيوية 

     (b :والرغامى. مثل اجللد واألغشية املخاطية واألهداب يف األنف  عوامل آلية 

     (c :مثل محض كلور املياء يف عصيارة املعيدة جيعيل الوسيط محضييًا ال يناسيب تكياثر اجليراثيم، وأنظييم            عوامل كيميائية 

 الليزوزيم املوجود يف الدمع يثّبط )يوقف( منو اجلراثيم ويقتلها.                                  

     (d :البلغمية اليت تبطل مفعول اجلراثيم وتدمرها لذلك تعترب القسم الفّعال يف جهاز املناعة. مثل الكريات البيض  عوامل خلوية 

 هي املناعة اليت يكتسبها الفرد بعد اإلصابة باملرض أو عن طريق اللقاح.  ثانيًا: املناعة املكتسبة )النوعية(:

(a  :آلية تشّكل املناعة املكتسبة 

 * دخول اجلسم الغريب إىل داخل اجلسم ُيكسبه وسائل دفاع إضافية. 

 * تعمل هذه األجسام كمولد ضد فتقوم الكريات البيض البلغمية بالتكاثر والنشاط فتشيكلل الكرييات ميا يسيمى األضيداد      

 توافق مولدات الضد.     

 عد أيضًا يف ذلك ما يسمى املتممية الييت هليا دور مهيم يف     * تتفاعل األضداد مع مولدات الضد للقضاء عليها وإبطال مفعوهلا ويسا

 تهديم مولد الضد.     

(b .أيسام املناعة املكتسبة: فاعلة ومنفعلة 

 يصنعها اجلسم إما بعد الشفاء من املرض أو بعد اللقاح.  أواًل: املناعة الفاعلة:

 يومًا.  (14 – 5)مكلفة تقي من األمراض وتستمر من  دائمة ليس هلا مظاهر حتسسية غري مميزاتها:

 ثانيًا: املناعة املنفعلة: تؤخذ ما املصل. 

 غري دائمة وقد تظهر هلا مظاهر حتسسية ومكلفة تؤخذ مباشرة بعد اإلصابة باملرض.  مميزاتها:

 اخلصائص الرئيسة للمناعة املكتسبة:  2)

(a :ل غريب معني دون غريه. كل نوع من املناعة يؤثر يف عام النوعية 

(b :هي ذاكرة الكريات البيض، األضداد اليت شكلتها تتناقص كميتها مع الزمن.  الذاكرة 

احلييياة لييذلك عنييد عييودة املييرض  ت مييع مولييد الضييد تبقييى يف اجلسييم مييدىولكيين بعييض الكريييات البيييض البلغمييية اليييت احتكيي

 قضي عليه. تتذكره وتتعرف عليه فتشكلل كميات كبرية من األضداد لت

 س( ملاذا ال تصلح املناعة املكتسبة ضد مرض اخلناق عند اإلنسان ضد مرض آخر كاحلصبة؟ 

 ألن املناعة نوعية أو ألن كل نوع من املناعة يؤثر على عامل غريب دون غريه.      

 س( ملاذا ال يصاب اإلنسان باحلصبة أو السعال الديكي سوى مرة واحدة يف حياته؟ 

 بسبب خاصية الذاكرة املوجودة يف بعض الكريات البيض اليت تبقى مدى احلياة.      
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 لـــــــــاح واملصـــــــاللق
 تستعمل للوقاية من األمراض.  هي مواد ممنعة اللقاح: 1)

     (a :إحداث إصابة خفيفة يف البدن تقيه شر اإلصابة الشديدة.  مبدأ اللقاح 

     (b :إعطاء اإلنسان نفس املرض خمففًا ليتشكلل يف جسمه أضداد موافقة ملولد الضد.  فكرة اللقاح 

 ع سابقًا. املصل هو سائل غين باألضداد ُأخذ من حيوان ُمّن االستمصال: 2)

     (a :حقن مصل ُأخذ من إنسان أو حيوان ُمّنع سابقًا ضيد موليد ضيد معيني يف جسيم إنسيان  خير مميا جييربه           مبدأ االستمصال 

 على التفاعل مع مولد الضد هذا.                                  

     (b     مين سيم أفعيى فتتشيكلل يف دميه أضيدادًا       حقين أو إعطياء حصيان سيليم كميية قليلية        كيف ميكةا احلصةول علةى املصةل؟ 

 كثرية نفصدها من دم احلصان ونستعملها لإلنسان عندما يتسمم.                                                         

     (c :س مميزات املصل)ريع التأثري ومؤقت )ال يدوم أكثر شهر 

 أنواع اللقاحات: يوجد نوعني:  3)

     (a  يستعمل فيها كميات قليلة من فريوسات أو جراثيم مثل لقاح شلل األطفال أو اجلدري أو احلصبة أو السل.  حّية:لقاحات 

     (b :نستعمل فيها:  لقاحات غري حّية 

 أو احلمى التيفية.  تقتل بتعريضها للحرارة أو بعض املواد الكيميائية مثل لقاح الكولريا أواًل: جراثيم ميتة:                               

 خففت مسيتها بالفورمول أو احلرارة مثل لقاح اخلناب أو الكزاز.  ثانيًا: الذيافني )مسوم اجلراثيم(                               

 طرق أخذ اللقاحات:  4)

 لسل واجلدري. * احلقن حتت اجللد: مثل لقاح الكزاز وا                     مثل لقاح شلل األطفال.   الفم:* 

 مثل لقاح التهاب الكبد اإلنتاني. )يوجد برنامج للتلقيح يف وزارة الصحة(  احلقا العضلي:* 

 يدهاــــــــة وترشــــــــاألدوي
 مادة أو مزيج من مواد هلا قيمة معينة يف معاجلة األمراض والوقاية منها.  تعريف الدواء: 1)

 * طبيعية: من نبات أو حيوان أو أحياء دقيقة.   * صناعية: حتضر يف املخابر.  مصادر األدوية: 2)

 العالج من األمراض والوقاية منها وختفيف األمل.  استعمال األدوية: 3)

 عن طريق البول أو الصفراء من الكبد.  كيف تطرح األدوية ما اجلسم؟ 4)

 التعللق اجلسدي واإلدمان عليها والتسمم الدوائي.  a)   ما هي أضرار تناول األدوية؟ 5)

(b  .حصول فقر دم نتيجة حتللل الكريات احلمر      (c  )هلا تأثريات جانبية )قرحة، نعاس، زيادة ضربات القلب 

 لد(   حتت اجل احلقن )وريدي أو عضلي أو b)    جهاز اهلضم )حبوب، شراب، حتاميل(.   a)     ما هي طرق أخذ الدواء؟ 6)

    (c  )استعمال خارجي )قطرات أو مراهم اجللد 

 هي مواد كيميائية تنتجهيا بعيض األحيياء الدقيقية مثيل اجليراثيم والفطرييات وهليا القيدرة عليى تثبييط منيو              املضادات احليوية: 7)

 كائنات ممرضة أخرى أو القضاء عليها نهائيًا.                              

 لبعضها  ثار سيئة )البنسلني يسبب حساسية عند بعض األشخاص( a)     أضرارها؟ما هي س( 

     (b  .اإلسراف يف استعماهلا يكسب بعض اجلراثيم مقاومة ضدها وتضعف املقاومة الطبيعية للجسم 

  عدم اإلسراف يف استعماهلا وعدم استخدامها دون استشارة الطبيب. a)    س( كيف يتم ترشيد استخدامها؟

                                                   (b  .عدم تكرار الوصفة دون استشارة الطبيب وحفظها بعيدًا عن متناول األطفال 

 هو ردود فعل مرضية عكس املناعة ليذلك جييب عليى الطبييب إجيراء اختبيار حتسسيي عليى          ما هو فرض التحسس )التأق(؟س( 

 املريض قبل إعطائه الدواء.       

 الغبار، حبات الطلع، شعر القطط، اهلواء، بعض األطعمة كالشوكوال وبعض املعلبات  س( ما هي املواد اليت تسبب التحسس؟

 وبعض األدوية مثل البنسلني.       

 س( ما هي أعراض التحسس )التأق(؟ 

 ط عام، اخنفاض ضغط الدم وراا يؤدي إىل املوت. طفح جلدي، حكة، صداع،  الم املفاصل، ضيق تنفس، هبو     
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