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 يترك للطالب

الفطريات الرمية تتغذى على المخلوقات الميتة أو الفضالت 

 العضوية وهي محلالت تعيد تدوير الغذاء

الفطريات التطفلية تمتص الغذاء من خاليا حية لمخلوق آخر 

 يسمى العائل

الفطريات التكافلية تعتمد يف بقانها على عالقات تكافلية مع 

 مخلوقات أخرى منها النباتات والطحالب
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تساعد الفطر يف الحصول على 

كبر  الغذاء ألنها توفر له سطحاً أ

 المتصاص الغذاء

وحدة التركيب يف فطر المشروم الخيوط الفطرية وتشكل 

الخيوط الفطرية معظم أجزاء جسم المشروم منها 

الجسم الثمري فوق سطح األرض ويوجد الغزل الفطري 

 تحت سطح األرض
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 التكاثر الالجنسي
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الخميرة وتكاثرهاكلما زاد كمية السكر زاد نشاط   

ال يدخل األكسجين إىل الدوارق فيقل نمو الخميرة ويبطئ نموها ألنها تحصل 

اذ السكرفعلى الطاقة من خالل التنفس الالهوايئ فال تموت الخميرة إال بعد ن  
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 يترك للطالب

يتكون جسم الفطر من سالسل طويلة من الخاليا على الخلوي يتكون من الكايتين، الجدار : 1ج 

؛ تنقسم الخيوط الفطرية يف العديد من الفطريات بفعل شكل خيوط تسمى الخيوط الفطرية

 الحواجز

الحيوانات تلتهم الطعام أوالً ثم يهضمه فالفطريات تهضم الطعام أوالً ثم تبتلعه فهي تفرز : 3ج

 إنزيمات لتحليل المواد العضوية ثم تمتص الغذاء عبر جدرانها الخلوية الرقيقة

الرمية: تتغذى على المخلوقات الميتة أو الفضالت العضوية وهي محلالت تعيد تدوير الغذاء الفطريات : 4ج

 من المخلوقات الميتة إىل الشبكات الغذائية يف النظام البيئي

 الفطريات التطفلية: تمتص الغذاء من خاليا حية لمخلوق آخر يسمى العائل

كافلية مع مخلوقات أخرى منها النباتات والطحالبالفطريات التكافلية: تعتمد يف بقائها على عالقات ت  

 

ة عفن الخبز ينمو على الخبز وهو فطر ينمو يف األماكن الرطبة فتمتد الخيوط الفطري: 6ج

وتكون غزل فطري على الخبز وهي تتكاثر ال جنسياً أو جنسياً وهو يعيش رمياً يف التربة 

 ويسبب عفناً للخبز وغيره

التبرعم: وفيه تنمو خاليا جديدة جميعها ملتصقة بالخلية األم وينحسر الغشاء : 5ج

 البالزمي لتنفصل الخلية الجديدة جزئيا عن الخلية األم

التجزؤ: يظهر عندما ينقسم الغزل الفطري يف الفطريات إىل أجزاء وفيه تنتشر قطع من 

طري )عند حفر المكان المتواجد فيه الفطر( لتقع يف مواقع جديدة وعند مالئمة الغزل الف

 الظروف تنمو وتكون غزالً فطرياً جديداً 

 إنتاج األبواغ: وتنتج األبواغ خيوطاً فطرية جديدة تنمو فتصير غزالً فطرياً 
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 للفطريات أهمية كما لها أضرار ومن فوائدها

 تقوم بتحليل المواد العضوية إىل مواد بسيطة

:ذاء لإلنسان مثلغأنواع الفطريات تستخدم ك  

 فطر الكمأة

 العرجون 

 عش الغراب

وبعض األدوية الثى تحتوي على فيتامين يب وتستخدم  الخبزساعد الخميرة يف صناعة ت

 حاليا يف تطبيقات الهندسية الوراثية

يث يستخدملفطر البنسليوم أهمية دوائية ح  

البنسلين ىإلنتاج المضاد الحيوي المسم  

عض أنواع الجبنبصناعة   
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التي لم نرش عليها 

 ملح

 نعم

عفن وقلل نموه ألنه يعتبر كمادة حافظة كيميائيةنمو ال الملح أثر يف  
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ألنها تمتص الماء والمعادن من جوها وهي تتأثر وتموت 

عندما تمتص الماء والمعادن الملوثين ولذا ينسب 

مستوى التلوث يف منطقة ما إىل درجة نمو األشنات فيها 

فكلما انخفض مستوى التلوث ازداد نمو األشنات ويهذا 

يوياً فهي تعد مؤشراً ح  

https://hulul.online/


تحصل من النبات على الكربوهيدرات 

األمينية والحموض  
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الفطريات اللزجة المختلطة: وحيدة الخلية وأغلبها يعيش يف الماء: 1ج  

 الفطريات االقترانية: عديدة الخاليا ويعيش معظمها على اليابسة

 الفطريات الكيسية: معظمها عديد الخاليا والقليل منها وحيد الخلية وتتنوع يف مواطنها البيئية

يعيش أغلبها على اليابسةالفطريات الدعامية: معظمها عديدة الخاليا و   

 الفطريات الناقصة: لم ال يالحظ لها مراحل تكاثر جنسي وشديدة التنوع

حتى إذا أصبحت الظروف مالئمة : 2ج

 لنموها تنمو وتكون غزالً فطرياً 

هي الفطريات التي ال يوجد بها : 4ج

 مراحل تكاثر جنسي

بكة كثيفة من الخيوط توفر الفطريات ش: 6ج

تنمو عليها الطحالب والبكتيريا  يالفطرية الت

الخضراء المزرقة وتحصل منها على الماء 

واألمالح الالزمة لقيامها بعملية البناء الضويئ 

 وتزود الفطريات بالغذاء

هذه الفطريات تعد من محلالت : 9ج

الخشب الرئيسة كما تنتج إنزيمات 

حطيم مبلمرات معقدة يف الخشب لت

جنين فإذا دمرت ستفقد الكثير من كال

األخشاب التي ال غنى عنها يف الكثير من 

الصناعات وأيضاً تساعد يف تدوير الغذاء 

كبايق الفطريات بتحليل الكائنات الميتة 

 وإدخالها يف دورة الغذاء

قد يعاد ترتيبها : 10ج

ريات الدعامية مع الفط

فهي تشبهها يف الشكل 

 الخارجي والتركيب

تعد الفطريات ذات أهمية : 11ج

بالغة يف تدوير دورة الغذاء فال غنى 

عن الكثير منها يف إعادة تدوير 

الكائنات الميتة للتربة والمساهمة 

 يف إنتاج الغذاء وتغذية النباتات

سنوات تقريباً  4إىل  3من   
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 مهماً على مدى نقاء أو تلوث الجو يف المنطقة التي توجد فيها حيث تعد مؤشراً حيوياً 

ملوثين ولذا ينسب  ذا امتصت ماء ومعادنإ تمتص الماء والمعادن من الجو وتموت

لوث تشنات فيها فكلما انخفض مستوى المنطقة ما إىل درجة نمو األ يف مستوى التلوث

 ازداد نمو األشنات
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ألنه يف الخيوط الفطرية غير المجزأة : 12ج

كبر مما يساهم تتحرك المواد ا لغذائية بسرعة أ

 يف النمو سريعاً 

 الحواجز

 الخيوط الفطرية

 الكايتين

الفطريات التطفلية تعيش على كائنات حية وتتغذى عليها أما الفطريات الرمية فتعيش على بقايا : 9ج

 الكائنات الميتة

سالسل طويلة من الخاليا التي تظهر على شكل خيوط وهي وحدات البناء األساسية  الخيوط الفطرية:: 10ج

نمو قمم الخيوط الفطرية وتتفرغ لتكون كتلة تبينما الغزل الفطري يظهر عندما يف جسم الفطريات العديدة 

 شبكية تسمى الغزل الفطري

 

يسمى بحامالت األبواغ وهي توجد يف قمة الفطر وتوفر الحماية لألبواغ وتمنع جفافها قبل أن تنضج وعند مالئمة الظروف تنفتح  هناك ما: 13ج

عد على ذلك وتنتشر األبواغ يف التربة المجاورة ويحملها الهواء، تعتمد الفطريات على البيئة يف نشر أبواغها كالريح والماء والحيوان وغيرها ويسا

كلها بسبب اللون والرائحة والطعم كما تساعد تغيرات يف تركيبها على سهولة نقل األبواغ عن طريق الهواء والمازياد ءة إقبال الحيوانات على أ  

 

نجعل الظروف غير مواتية لنمو األبواغ وإنباتها : 11ج

نمو ونعمل وان ظهرت نالحظ المدة التي تأخذها يف ال

نبات أطول تستغرقها لإل يعلى أن تكون المدة الت

وقد نستخدم مكيف هواء وجعل البيئة جافة 

 ونختبرها عن طريق ورق الترشيح
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ينمو الساق الهوايئ على سطح الطعام وتخترق : 14ج

 شبه الجذور الطعام وتمتص الغذاء

تكون األبواغ الكيسية يف األكياس: 15ج  

: كالهما جسم مثمر، تنتج الثمرة الدعامية من تكاثر 16ج

الغزل الفطري جنسياً ثم ينمو هذا الجسم سريعاً وتكون 

لبوغية السطح السفلي للقلنسوةالحوامل ا  

األشنات: 17ج  

الفطريات الجذرية: 18ج  

األشنات: 19ج  
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ار جو رطب وبه بقايا غذاء يستطيع النمو عليهفيبقى ويستطيع النمو إذا توا  

 يترك للطالب

تكاثر الالجنسي عندما الفطريات االقترانية؛ يبدا ال: 27ج

واغ يف نهاية بل األتتكون حافظة األبواغ عند نهاية حام

تحوي حافظة األبواغ يف داخلها آالف  الخيط الفطري

األبواغ األحادية العدد الكروموسومي وتنتقل هذه عن 

طريق الرياح إىل أماكن أخرى وعندما تتوافر الظروف 

ية جديدةالبينية المالئمة تنتج االبواغ خيوط فطر   

ة تشبه الفطريات ىف إن الفطريات اللزجة المختلط: 29ج

 المحتوي على الكايتين وامتصاص يالجدار الخلو

ي وال تشبه الطالئعيات ئالغذاء من البيئة والدليل الجزي

 يف أشياء كثيرة

تستخدم الفطريات يف طعام االنسان وتصنيعه : 30ج

كما يؤكل بعضها مباشرة وتساعد على تخلص البيئة 

انات الميتة والمواد العضويةمن الحيو  

تعد األشنات المصدر الرئيس لغطاء األرض وتوافر : 31ج

يء للحيوانات التي تعتمد على الرعالغذا  

 يترك للطالب

 يترك للطالب

نحضر خبز معد يف المنزل وآخر يباع يف األسواق : 32ج

ونتركهم يف مكان رطب عدة أيام ونالحظ ماذا سيحدث 

 وكمية العفن المتكون عليه

نقذ البنسلين آالف األرواح من الجنود المصابين خاصة يف أ: 33ج

تشاف فائدة البنسلين يف كا لحرب العالمية الثانية وقد صادف ا

كبر  تذلك الوق عالمنا ر يفاألثمع الحدث الذي كان له أ  

نقوم بإحضار ثالثة أنواع من الفطريات ونضع : 35ج

فترة ونالحظ ماذا يحدث  عليها مضاد حيوي ونتركها

 لكل واحد منها

يمكن أن تقوم الفطريات الجذرية بتحليل المواد المغذية ليسهل امتصاصها : 37ج

كن البحث عن نباتات تعرضت لنقص جذور النباتات وإلثبات هذه الفرضية يم بواسطة

المواد المغذية عندما ال تتواجد فطريات جذرية يف  
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ين جذور النباتات والفطريات، تساعد الفطريات النباتات على بلفطريات الجذرية عالقات تكافلية تعد ا: 8ج

األمينية من النباتات تظهر امتصاص الماء والمعادن وتحصل الفطريات على الكربوهيدرات والحموض 

كثر وال تستطيع بعض النباتات العيش دون فطريات  النباتات التي تقيم عالقات مع فطريات الجذور صحية أ

 الجذور

كياسة البوغية: 9ج بعد المطر يصبح الجو رطب مما يساعد على نمو القطر أو أ  
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 ومكان معيشته والذي قد يساعدنا يفنرى هل له جدار خلوي أم ال وشكله الخارجي 

رفة طريقة تغذيتهمع  

مشكلة فيروس اإليدز فلم تتمكن التقنيات من إيجاد عالج فعال لمرض اإليدز وال إيقاف 

 انتشاره

أساس طريقة التغذية هل هي ذاتية التغذية أم متطفلة أم تعيش معيشة تكافلية ىعل  

زأة، ألن الخيوط الفطرية مج -يحدث عندما يندمج خيطان فطريان أحاديا العدد الكروموسومي

ينمو جسم تكاثري منها ويكون الكيس الثمري ويتكون بداخله الزيجوت وينقسم الزيجوت بعد 

ذلك ليكون أربع نوى وبعدها يحدث انقسام اختزايل ثم انقسام متساٍو ليصبح هناك ثماين نوى 

ثنمو لتصير أبواغاً يف كيس تسمى األيواغ الكيسية وعندما تصبح الظروف البيئية مناسبة تنمو 

 هذه األبواغ الكيسية لتصير غزالً فطرياً وأهميته تظهر يف الظروف غير المواتية

 الخميرة والكمأة وعش الغراب
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