
الوحدة التعّلمية الثانية

الفيروساتالفيروسات
VirusesViruses

?What are viruses    ما هي الفيروسات؟

?How do viruses transfer  كيف تنتقل الفيروسات؟

  ما هي خصائص الفيروسات 
المسببة للمرض؟

  What are the characteristics 
of viruses causing disease?

?Are viruses living organisms    هل الفيروسات كائنات حية؟

Composition of a virus    تركيب الفيروس

   ما هو دور التكنولوجيا في 
المحافظة على صحة اإلنسان 

وحمايته من األمراض 
الفيروسية؟

  What is the role of 
technology in preserving 
human health and protecting 
him from viral diseases?
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ماذا تر في الصورة؟ هل أصبت بمرض الجدري وانتشرت الحبوب في جسمك وأنت صغير؟ 
ما الذي يسبب هذا المرض؟

شكل (19)
هـل تعرض أحد من أهلـك أو أصدقائك لعضة كلب؟ لماذا يجب أخذ حقنة بعد التعرض لعضة 

الكلب؟ هل الحظت ماذا يحدث للذي تعرض لعضة الكلب؟

شكل (20)
في كلتا الحالتين مسبب المرض نوع معين من الفيروسات..
سنتعرف عليها وكيف تؤثر على الكائنات الحية األخر؟

Life Science علوم الحياة

VirusesViruses الفيروسات الفيروسات
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أنظـر إلى شـهادة التطعيـم المرفقة مع شـهادة ميـالدك، . 1
عدد بعضاً من األمراض التي تم تطعيمك وتحصينك منها؟

 
ما الذي يسبب هذه األمراض؟. 2

 
أنف سيال* 

 

شكل (21)

تنتشـر األمراض كالزكام، من شخص إلى آخر عبر قطيرات 
دقيقة منتشرة في الهواء. فإذا عطس شخص مصاب بالزكام، 
تقـذف قطيرات مليئة بالمتعضيات (كائنـات مجهرية دقيقة) 
المجهريـة مـن أنفه إلى الهـواء بسـرعة فائقة. إذا استنشـقها 

آخرون فقد تنتقل العدو إليهم وتسبب لهم أنوفاً سيالة...
كذلـك ينتشـر مـرض الجـدري بيـن النـاس بنفـس الطريقـة، 

وتبـدأ أعـراض هـذا المـرض بعـد فتـرة الحضانـة لفيـروس الجـدري. بارتفـاع درجـة الحـرارة 
. و   و 

ما الذي يسبب هذه األمراض؟ * 
 

شكل (22)

السـبب أن خاليـا جسـم اإلنسـان قـد هاجمتهـا متعضيات
(كائنـات مجهريـة دقيقـة) صغيـرة جـداً ال يمكـن رؤيتهـا 
بالميكروسـكوب الضوئـي تسـمى بالفيروسـات. الفيروس 
عبـارة عـن كائنـات مجهرية تتكون مـن مادة وراثيـة محاطة 

بغالف بروتيني. 
هذه الفيروسات  تسبب أكثر من 60 مرضاً لإلنسان والحيوان 

... والنبات، يصيب اإلنسان منها حوالي 15 مرضاً خطيراً
كيف تنتقل هذه الفيروسات؟

What are viruses? ?äÉ°Shô«ØdG »g Ée

?OÓ«e IOÉ¡°T ∂jód πg

فاكُنلا - ةبصحلا -نردلا- يكيدلا لاعسلا - يردجلا - لافطألا للش

تاسوريافلا

يدلج حفط) دلجلا ىلع ءارمح عقب روهظ)ماع فعض
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نراها معلقة في بعض المطاعم.
أين يتم وضع هذه اللوحة اإلرشادية؟ . 1

 
ما سبب وضع هذه اللوحة اإلرشادية ؟. 2

 
كيف يؤثر غسـل اليدين في الحد من انتشار مسببات األمراض 

(الفيروسات)؟ لمعرفة إجابة هذا السؤال يتم عمل النشاط التالي.. 

 

صافح زميلك .. ماذا تالحظ؟. 1
مالحظاتي:  

كرر التجربة.. لكن اغسل يديك قبل مصافحة زميلك؟. 2
مالحظاتي:  
استنتاجي :

ينتقل الفيروس عن طريق  . 3

How do viruses transfer?  ? äÉ°Shô«ØdG π≤àæJ ∞«c

∂eÉeCG ájOÉ°TQE’G áMƒ∏dG ≈dEG ô¶fG

?∂∏«eR íaÉ°U

ألوان يد (طحين)، أطباق ورقية

معاطملا ضعب يف

ضارمألا نم ةياقولل

يليمز دي ىلإ يدي نم نيحطلا تابيبح ضعب تلقتنا

ةفيظن يدي نأل ةفيظن يليمز دي ودبت

ةحفاصملا
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ابحث في اإلنترنت عن طرق انتقال الفيروسات األخر؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.¢†jôªdG ¢üî°ûdG ™e QòëH πeÉ©J

امك ،سمللا وأ ،باعللا وأ ،ءاوهلا قيرط نع ةيسوريفلا ىودعلا لقتنت
لدابت وأ ،يسنجلا لاصتالا قيرط نع تاسوريفلا عاونأ ضعب لقتنت
،ضوعبلا :لثم ،تارشحلا قيرط نع وأ ،تاسوريفلاب ةثولملا نقحلا

ثولملا ءاملاو ،ماعطلا قيرط نع وأ ،دارقلاو
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كيف ينتقل الفيروس؟* 
ينتقل فيروس األنفلونزا من شخص آلخر بواسطة رذاذ العطس والسعال. يتم استنشاق الفيروس 
عـن طريق األنف أو الفم ويصل لخاليا الجهاز التنفسـي التي يبدأ فيها التكاثر. بإمكان الفيروس 

ا دخول الجسم البشري عن طريق األغشية المخاطية لألنف والفم أو العين أيضا. أيضً
يسـتطيع الشـخص المصاب نقل العدو لآلخرين قبل ظهور األعراض بحوالي 24-48 ساعة 

وتستمر القدرة على نشر الفيروس إلى اليوم الثالث أو الرابع بعد ظهور األعراض.
بغـض النظر عـن طبيعة بعض األعراض المرضية لألنفلونزا والتي تصيب جميع أجزاء الجسـم، 

فلم يتم الكشف عن وجود للفيروس خارج نطاق الجهاز التنفسي.
 . وتكون الوقاية: بالنظافة والنظافة الشخصية تحديداً

شكل (23)
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د بعض األمراض التي أُصبت بها أنت وزميلك ويكون سببها الفيروس؟. 1 عدِّ
 

 تفحص أو اقرأ إحد اإلرشادات الدوائية الموجودة في وصفة الدواء داخل العلبة واستخرج . 2
شراب

تحتوي كل ملعقة صغيرة (٥ مل) على:
باراسيتامول ١٣٠ ملغم.

 
االستعماالت:

 يستعمل لتسكين مختلف أنواع اآلالم الخفيفة 
والمتوسطة مثل ألم بروز األسنان، وآالم األسنان، واأللم 

الذي يلي عمليات األسنان، والصداع، وللتخلص 
من الشعور بعدم الراحة الذي يصاحب نزالتِ البرد 

واالنفلونزا وحرقة الحلق.
 يعد فعاال في عالج الحمى التي قد تصاحب مختلف 

أنواع العدو خاصة في حالة اإلصابة بنزلة برد، أو 
إنفلونزا، أو بعد التطعيم.

 
الجرعة:

األطفال ١ - ٥ سنوات: ٥ - ١٠ مل
الرضع ٣ أشهر- سنة واحدة: ٢٫٥ - ٥ مل

يمكن تكرار الجرعة كل ٤ - ٦ ساعات، مع ترك ٤ 
ساعات على األقل بين الجرعات. ال تتجاوز ٤ جرعات 

خالل ٢٤ ساعة.
يحفظ في درجة حرارة ١٥ - ٢٥°م، في العبوة األصلية.

 
Keep all medicines out of the reach of children.

Store at a temperature of 15 – 25°C, in the 

original container.

دواعي استعمال الدواء. 
 
 
 
 
 
 
 
 

?¢Vôª∏d áÑÑ°ùªdG äÉ°Shô«ØdG ¢üFÉ°üN »g Ée
What are the characteristics of viruses causing disease?

?¢Vôªf GPÉªd

يميلحلا مرولا / زديإلا / فاكنلا / ةبصحلا / لافطألا للش / ازنولفنألا / يردجلا / ماكزلا / راعسلا

مالآلا عاونأ فلتخم نيكستل لمعتسي
نانسألا زورب ملأ لثم ةطسوتملاو ةفيفخلا

دربلا تالزنو عادصلاو نانسألا مالآو
جالع يفو قلحلا ةقرحو ازنولفنالاو

ىمحلا
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مالحظاتي:
فيروسات 

تصيب البكتيريا
فيروس يصيب 

الحيوان
فيروس يصيب 

النبات
فيروس يصيب 

اإلنسان اسم المرض

فيروس األيدز    
فيروس التبغ الفسيفسائية    
فيروس ملتهم البكتيريا    
فيروس السعار (الكلب)    
فيروس الورم الحليمي    
فيروس شجر البرتقال    

استنتاجي:  
 

لوحظ في اآلونة األخيرة انتشار مرض إِنفلونزا الطيور، ابحث عن مسببه وطرق انتقاله.
 
 
 
 

?äÉ°Shô«ØdG ∞ qæ°U

ةيحلا تانئاكلا نم انيعم اعون بيصي تاسوريفلا نم عون لك

اذكه و ... غبتلا تابن الإ بيصي ال ةيئاسفيسفلا غبتلا سوريف : الثم

نمكي .صاخ لكشب رويطلاو امومع تاناويحلا بيصي يسوريف ضرم وه
اهزارب يف جرخي و اهفونأو اهئاعمأو اهباعلو رويطلا ءامد يف سوريفلا
ناسنإلاو جاجدلا اهقشنتسي ةرياطتم رابغ تارذ ىلإ لوحتيل فجي يذلا

جاجدلا نم بيرقلا
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ما هي خصائص الفيروسات المسببة للمرض؟* 
الفيروسـات جسـيمات دقيقـة جداً غير حية، وهي ليسـت خاليـا، وليس لهـا أي تراكيب خلوية 
وال تشـبه الخلية الحيوانية أو النباتية بمكوناتها. حيـث إنها تتكون من مادة وراثية محاطة بغالف 
بروتيني. ال تقوم بالعمليات الحيوية أي ال تسـتطيع الحركة أو تناول الغذاء أو النمو إال إذا كانت 
داخل جسـم الكائن الحي، فحياتها مرتبطة بوجودهـا داخل الخلية الحية فتغزو خالياها وتتكاثر 

بداخلها.
محفظة

وحدة بروتين

ليف

المادة الوراثية

شكل (24): الفيروس الغدي

غالف

محفظة

شوكة

المادة الوراثية

شكل (25): فيروس االنفلونزا

محفظة

خيط ذيليذيل

المادة الوراثية

شكل (26): بكتيريوفاج (آكل البكتيريا)

محفظة

المادة الوراثية

شكل (27): فيروس تبرقش أوراق نبات التبغ
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د طرق تفادي اإلصابة باألمراض الفيروسية. عدّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

صمم مطوية إلكترونية عن األمراض الفيروسية التي تصيب اإلنسان وطرق الوقاية منها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ديلاب مفلاو فنألاو نينيعلا ةسمالم بنجت

لاوحألا عيمج يف نوباصلاو ءاملاب اديج نيديلا لسغ ىلع ةموادملا

ةباصملا تالاحلا ةرايز دنع وأ ةباصإلا ةلاح يف طقف نوكي ةيقاولا تامامكلا سبل
هب فنألاو مفلا ةيطغتو سطعلا وأ لاعسلا دنع ليدنملا مادختسا بجي

ماع لكشب ةماعلا ةفاظنلا ىلع ظافحلا

اهلوانت لبق اديج راضخلاو هكاوفلا لسغ لثم ىرخألا ةيحصلا تاداعلا ىلع ظافحلا

مسجلا ةعانم زيزعت ىلع دعاسي كلذف ،مونلا نم يفاك طسق ذخأ

-1

-2

-3
-4

-5
-6

-7



51

انظر إلى الكائن الحي الماثل أمامك في الصورة؟
ما اسم هذا الكائن؟ . 1

 
ما أهمية الدرقة (القبة) أعلى جسدها؟. 2

 
لماذا تشبه الدرقة أعلى جسد الكائن الصخرة؟. 3

 
ما وجه الشبه بين الفيروس ودرقة السلحفاة؟. 4

 
السلحفاة كائن حي ولكنه يبدو غير حي عندما يختبئ 

داخل درقته (قبته) .. هل هناك كائنات تبدو مرة حية ومرة غير حية؟

رتب مراحل تكاثر فيروس القم البكتيريا. 
مالحظاتي:  

 
 
 

Are viruses living organisms? ?á«M äÉæFÉc äÉ°Shô«ØdG πg

?»M ô«Z ΩCG »M øFÉc

?¢Shô«ØdG ôKÉμàj ∞«c

اهلخادب ةيح و يحلا نئاكلا ايالخ جراخ ةيح ريغ تاسوريفلا

ةيربلا ةافحلسلا

اهتيامحل

اهلخاد تأبتخا اذا ةيح ريغ ودبت ىتح

 ايالخلا جراخ يح ريغ ودبي سوريافلا
ةيامحلل يقاو فالغب ىطغم امهالكواهتقرد لخاد تأبتخا اذا ةيح ريغ ودبت ةافحلسلا

1

2

3
4

5 ام ةيلخب قاصتلالا

اهلخادب ةيثارولا هتدام نقح

 ـلا للحت و يولخلا ضيألا تايلمع يف لخدتت سوريفلل ةيثارولا ةداملا
DNA لئاعلا ةيلخل

 DNA لا فعاضتي  
ةديدج تاسوريف قلختت و ةيلخلا نيتوربب اهفلغي و سوريفلل

ىرخأ ايالخ ىلع ىدعتتل ةفلتملا ةفيضملا ةيلخلا ةديدجلا تاسوريفلا رداغت و لئاعلا ةيلخ رجفنت

-1

-2

-3

-4

-5

قاصتلالا
لئاعلا ةيلخ راجفنا

ةيثارولا ةداملا نقح

DNA للحت
لئاعلا

DNA ةفعاضم  
هتانيتورب ءانبو سوريفلا
سوريفلا تانوكم عيمجتو
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فسر حاجة الفيروس للكائن الحي أثناء تكاثره.
 
 
 
 
 
 
 

تكاثر الفيروس* 
يتكاثـر الفيـروس عن طريـق (1) االلتصاق بخليـة حية ما، (2) وحقـن مادته الوراثيـة بداخلها، 
(3) فتتدخـل هـذه في عملية األيض الخلـوي، (4) وتجعلها تخلق فيروسـات جديدة، ثم تغادر 

.الفيروسات الجديدة الخلية المضيفة المتلفة لتعدي خاليا أخر

شكل (28)

تحلل DNA العائل

مضاعفة DNA الفيروس 
وبناء بروتيناته، وتجميع 

مكونات الفيروس.

انفجار خلية العائل

االلتصاق

حقن المادة الوراثية

4 3

2

1

5
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محفظة المادة 
الوراثية

محفظة

المادة 
الوراثية

محفظة

محفظةالمادة الوراثية المادة 
الوراثية

فيروس تبرقش أوراق فيروس آكل البكتيريا
نبات التبغ

الفيروس الغديفيروس االنفلونزا

مالحظاتي:
. يتركب الفيروس من   و 

اكتب قائمة حول سلوك فيروس اإلنفلونزا  عند دخوله الجسم.
 
 
 
 
 
 
 
 

Composition of a virus ¢Shô«ØdG Ö«côJ

?¢Shô«ØdG Öcôàj Éªe

ينيتورب فالغ) ةظفحم)ةيثارو ةدام

ىلع سوريفلا رطيسي اهدعبو ، هل يجراخلا ينيتوربلا فالغلا نم ررحتي
يف ةيلخلا تانوكم مدختسي مث يوونلا هضمح ةطساوب ةيلخلاب رومألا تايرجم

ةديدجلا تاسوريفلا جاتنإل ةمزاللا تانوكملا لك ءانب
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األمراض الفيروسية في الكائنات الحية* 
تغزو الفيروسات خاليا كائن حي آخر لتستخدم محتويات خالياه وتستنسخ نفسها. وهي تسبب 
المرض إما بتدمير تلك الخاليا أو عبر استجابة جهاز المناعة لها، التي قد تؤدي إلى إعياء وحمى 
أو حتى تلف نسـيجي خطير. بعض الفيروسـات التي تصيب اإلنسـان ال تهدد حياته كاإلنفلونزا، 

وفي حين آخر قد تكون مميتة كاإليدز. 
كما أن الفيروسـات متخصصة أي تصيب نوعاً معيناً من الكائنات الحية أو تصيب نوعاً معيناً من 

ا كفيروس (داء الكلب). الخاليا أو األنسجة والبعض منها يصيب اإلنسان والحيوان معً
وسـنوضح في الجـدول التالي بعض أنواع الفيروسـات التي تصيب اإلنسـان والحيوان والنبات 

واألمراض التي تسببها.
الفيروسات التي 
تصيب النبات

الفيروسات التي 
تصيب الحيوان

الفيروسات التي 
تصيب اإلنسان

مرض التبقع في التبغ* 
أوراق *  التفـاف   مـرض 

البطاطس وقصب السكر

داء األسد المعدي* 
طاعون الدجاج* 
الحمى القالعية* 

اإلنفلونزا* 
اإليدز* 
الحصبة* 
شلل األطفال* 
الجدري* 
النكاف* 
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EvaluationEvaluation التقويمالتقويم

ل: السؤال األوّ
أجب عن األسئلة التالية:

ما سبب عدم قدرة العلماء على االتفاق إذا كانت الفيروسات حية أو غير حية. . 1
 

اذكر خصائص الفيروسات.. 2
 

د بعض أنواع الفيروسات.. 3 عدّ
 

صف التركيب األساسي للفيروسات.. 4
 

اشرح الطريقة  التي تستطيع الفيروسات التكاثر بها.. 5
 

السؤال الثاني:
الرسم المقابل يوضح تركيب الفيروس، ادرسه ثم أجب عما يلي:

1 .. الرسم يوضح فيروس  
أكمل البيانات على الرسم.. 2
3 .. سبب التسمية  

 

  

 

ةيولخ بيكارت اهل سيل هنأ امك ، هلخادب ةيح و ، لئاعلا مسج جراخ ةيح ريغ ودبت اهنأل

اهتانوكمب ةيتابنلا وأ ةيناويحلا ةيلخلا هبشت ال و . ةيولخ بيكارت يأ اهل سيل و ايالخ تسيل
اهلخادب رثاكتت و هايالخ وزغتف يحلا نئاكلا مسج لخاد اهدوجوب ةطبترم اهتايح و

راعسلا سوريف - يردجلا سوريف - ماكزلا سوريف - ايريتكبلا مهتلم سوريف

ينيتورب فالغب ةطاحم ةيثارو ةدام نم نوكتي يرهجم نئاك نع ةرابع وه

رومألا تايرجم ىلع سوريفلا رطيسي اهدعبو ، هل يجراخلا ينيتوربلا فالغلا نم ررحتي
ةمزاللا تانوكملا لك ءانب يف ةيلخلا تانوكم مدختسي مث يوونلا هضمح ةطساوب ةيلخلاب

ةديدجلا تاسوريفلا جاتنإل

ايريتكبلا مهتلم

ايريتكبلا الا بيصي ال هنأل

يوونلا ضمحلا وأ ةيثارولا ةداملا

ةظفحم وأ ينيتورب فالغ
ليذ

يليذ طيخ
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السؤال الثالث:
علل لما يأتي: الفيروس الذي يصيب نبات التبغ بالمرض ال يضر اإلنسان أو الحيوان.

 

السؤال الرابع:
:د طرق انتقال العدو عدّ

1 . 
2 . 
3 . 

السؤال الخامس:
أعراض اإلصابة باألمراض الفيروسية:

1 . 
2 . 
3 . 

السؤال السادس:
ماذا تتوقع أن يحدث من الحاالت التالية؟

عندما يغزو الفيروس الكائن الحي.. 1
 

عندما ينتقل الفيروس المسبب لمرض التبغ إلى نبات التفاح.. 2
 

عندما ينتقل الفيروس المسبب لاللتهاب الكبدي إلى نسيج المعدة.. 3
 

ةيحلا تانئاكلا ايالخ نم نيعم عون الإ بيصت ال ةصصختم تاسوريف اهنأل

سطعلا و لاعسلا

ةحفاصملا و سمالتلا

ةثولملا نقحلا مادختسا و ضيرملا تاودأ مادختسا

بعتلا و نهولا

مسجلا يف مالآ و عادصب روعشلا

مسجلا ةرارح ةجرد يف عافترالا

يسوريفلا ضرملاب يحلا نئاكلا اذه باصي

ةصصختم تاسوريفلا اهنأل ضرملاب ةباصإ وأ لاقتنا ثدحي ال

ةصصختم تاسوريفلا اهنأل ضرملل راشتنا ثدحي ال




