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  اجابة امتحان البیولوجى
  :السؤال االول 

 اذكر أهمیة دراسة علم البیولوجي في مجال التربیة الریاضیة   ؟   .١
ویعتبــــر علــــم البیولــــوجي مــــن العلــــوم التــــي ال یــــستغني عنهــــا مــــدرس التربیــــة الریاضــــیة والمــــدربون 
الریاضـــــیون، فـــــال یمكـــــن االرتقـــــاء بمـــــستوى الالعـــــب مـــــا لـــــم یكـــــن المـــــدرب علـــــى فهـــــم بـــــالنواحي 
المورفولوجیــــة الخاصــــة بالالعــــب، الناحیــــة التـــــشریحیة،وتركیب أجــــزاء الجــــسم وعالقاتهــــا بعـــــضها 

  .ببعض
الوظیفیــة التــي تــشمل التغییــرات الوظیفیــة التـي تقــام علــى الریاضــي والحــدود التــي یمكــن أن الناحیـة 

  . تعمل في ضوئها أجهزة الجسم المختلفة ومدى استجابة الجسم للحمل البدني الواقع علیه
  : ویمكن أن یستفید العاملون في حقل التربیة الریاضیة من هذا العلم في نواح كبیرة ومتعددة منها

قــاء الناشــئ وتوجیهــه لنــوع الریاضــة الــذي یتناســب مــع إمكانیاتــه المورفولوجیــة انت -١
والوظیفیــة، فمــن المعــروف أن لكــل ریاضــة مواصــفات معینــة ال بــد مــن توافرهــا فــي 
مــن یمارســها، وكلمــا أمكــن توجیــه الناشــئ مبكــرا لنــوع الریاضــة الــذي یناســبه، كلمــا 

 والجهـد والمـال، فهنـاك لعبـات أمكن تحقیق عنصر النجاح مـع االقتـصاد فـي الوقـت
تتطلــب طــول القامــة أو اختالفــات معینــة فــي أطــوال أجــزاء الجــسم ولعبــات تتطلــب 
تــوفر عنــصر الــسرعة كــشرط أساســي، بینمــا تتطلــب ألعــاب أخــرى عنــصر التحمــل 

  . ودرجة كفاءة عالیة في الجهاز الدوري التنفسي
األجهــزة الحیویـة ودراسـة أثــر اسـتخدام االختبـارات الدوریـة للتأكــد مـن سـالمة وكفـاءة  -٢

الحمـــل التـــدریبي علیهـــا واكتـــشاف نقـــط الـــضعف مبكـــرا لتالفیهـــا وعالجهـــا، فالنتـــائج 
الریاضــیة وحــدها ال تكفــى للحكــم علــى كفــاءة الالعــب حیــث أنهــا تعطــى فــي النهایــة 

  . النتیجة ككل دون الكشف عن نقاط القوة والضعف في الالعب
مكانیـــات الالعــب وبنـــاء علــى نتیجـــة الفحـــوص ٕتقنــین حمـــل التــدریب بمـــا یتناســب وا -٣

  . البیولوجیة الدوریة
اختیار نوع الغذاء المناسـب والـذي یختلـف تبعـا لنـوع الریاضـة نفـسها وعمـر الالعـب  -٤

 . بل ویختلف أیضا على مدى مراحل الموسم التدریبي نفسه

  
  
 
 



  ؟RNA-DNA الفرق بین -٣
  RNA و DNAالحمض النووي والفرق بین 

وقد تمكن . الشكل، واللون: األحماض هي التي تسبب االختالف بین البشر، من حیث
 من اكتشاف ٢٠قدیما العالمان جیمس واطسون وفرنسیس كریك في منتصف القرن الـ 

، والذي أدى إلى التعرف على الكثیر من DNAالشكل األساسي للحمض النووي 
  .راثیة، وكیفیة نقلها من جیل الخرالمعلومات حول كیفیة تخزین وحفظ المعلومات الو

  مكونات الحموض النوویة
  :تتكون الكروموسومات في الخالیا الحیة من مادتین أسایتین

، الذي یشكل المادة الوراثیة، ومجموعة من البروتینات تعرف DNAالحمض 
 باالتفاف حولها بشكل متكرر مشكال DNAبالهوستونات، حیث یقوم شریط الـ 

فیؤدي إلى تكثیف المادة الوراثیة مما یساعد على تخزینها في حیز صغیر النیوكلیوسوم، 
  .داخل أنویة الخالیا

، الذي یوجد منه أنواع متعددة، ویلعب كل من هذه األنواع دورا أساسیا RNAالحمض 
 إلى بروتینات عدة، تقوم بأداء كافة DNAفي ترجمة المادة الوراثیة في جزيء 

  .كائنات الحیةالوظائف الالزمة لحیاة ال
  التركیب الكیمیائي للحموض النوویة

 من سالسل من وحدات كیمائیة تسمى بـ RNA و DNAتتكون الحموض النوویة 
  :النیكلوتیدات، ویتكون كل نیوكلوتید من ثالث مكونات رئیسیة

  ).رایبوز، أو رایبوز منقوص األكسجین(جزيء سكر خماسي 
  .مجموعة من الفوسفات

  :وتتكون القواعد النیتروجینیة من. قاعدة نیتروجینیة
  .، وتتألف كل منها من حلقتینG، غوانین Aأدنین :  بیورینات، وتشمل قاعدتین هما-أ

، U، ویوراسیل C، سایتوسین Tثایمین :  بیرمدینات، وتشتمل على ثالث قواعد- ب
  .ویتألف كل منها على حلقة واحدة

ناء على نوع القاعدة النیتروجینیة و یختلف تركیب النیوكلیوتیدات بعضها عن بعض ب
  .الموجودة فیها، وجزيء السكر

  
  DNAالحمض النووي 



DNA ویتألف من ). الحمض النووي الرایبوزي منقوص األكسجین(، هو اختصار لـ
سلسلتین من النیوكلیوتیدات تلتفان حول بعضهما بشكل حلزوني، ویالحظ أن القاعدة 

السالسل تكون متقابلة مع القاعدة النیتروجینیة  تكون في أحد Aالنیتروجینیة أدنین 
 في السلسلة الثانیة، وترتبط معها برابطتین من الروابط الهیدروجینیة T) تیمین(ثایمین

 C متقابلة مع القاعدة النیتروجینیة سایتوسین Gبینما تكون القاعدة النیتروجینیة غوانین 
  . روابط هیدروجینیة٣وترتبط معها 
  .DNA، ال تدخل في تركیب Uتروجینیة یوراسیل و القاعدة النی

 من ارتباط مجموعة من الفوسفات في كل DNAو تتكون سلسلة الحمض النووي 
وتشكل سلسلة القواعد . نیوكلیوتید مع سكر الرایبوز منقوص األكسجین في النیوكلیوتید

یفرة  مخزون المعلومات الوراثیة، ویسمى ترتیبها بالشDNAالنیتروجینیة في جزيء 
  .الوراثیة التي تمیز الكائنات الحیة عن بعضها

  RNAالحمض النووي 
، الحمض النووي الرایبوزي، ویتألف من سلسلة واحد فقط من RNAتعني 

النیوكلیوتیدات التي ترتبط بعضها مع بعض بنفس الطریقة التي یرتبط بها جزيء 
DNA ولكنه یختلف عن جزيء ،DNAتروجینیة یوراسیل  في احتوائه على القاعدة النی

U بدال من احتوائه على الثیامین ،T.  
  : داخل الخالیا وهيRNAتوجد ثالث أنواع من الحمض النووي 

mRNA أو RNA الرسول، ویقوم بنقل الشیفرة الوراثیة من الجینات في النواة إلى 
  .الرایبوسومات، لیتم تصنیع البروتینات المختلفة داخل السیتوبالزم

tRNA أو RNAناقل، ویقوم بنقل الحموض االمینیة في السیتوسول إلى  ال
  .الرایبوسومات الستخدامها في عملیة بناء البروتینات

  
rRNAأو الرایبوسومي، یستخدم في إنتاج الرایبوسومات في النویة داخل نواة الخلیة .  

  RNA و DNAالفرق بین 
  RNA الحمض النووي   DNAالحمض النووي 

 یتكون من سكر رایبوزي غیر منقوص - یتكون من سكر رایبوزي منقوص األكسجین 
  األكسجین

   یحتوي على القاعدة النیتروجینیة الیوراسیل-یحتوي على القاعدة النیتروجینیة الثایمین 
   یتكون من سلسلة واحدة فقط-    یتكون من سلسلتین

  DNAآلیة تضاعف الحمض النووي 



إن مقدرة الخالیا الحیة في الحفاظ على درجة عالیة من الدقة في االستمرار في وظائفها 
من جیال آلخر تعتمد على قدرتها على مضاعفة المعلومات الوراثیة المخزونة في جزيء 

، المكون للكروموسوم، ویكون ذلك في الطور البیني قبیل عملیة االنقسام DNAالـ 
  .ٕوانتاج خالیا جدیدة

  DNA تضاعف جزيء شروط
 جدیدة تحمل DNA الذي تلتزم مضاعفته لیتم إنتاج جزیئات DNAجزيء   .١

  .نفس المعلومات الوراثیة
 ,A, G(كمیات كافیة من النیوكلیوتیدات األربعة المختلفة التي تدخل في تركیبة   .٢

C, T.(  
نات ، إضافة إلى بعض اإلنزیمات والبروتی)DNAإنزیم بلمرة (إنزیم التضاعف   .٣

  .األخرى الالزمة إلتمام العملیة
  خطوات عملیة التضاعف

ّ بعضها عن بعض بشكل تدریجي، نتیجة تكسر DNAتنفصل سلسلتا جزيء   .١
الروابط الهیدروجینیة التي تربط القواعد النیتروجینیة ببعضها، فتتحول إلى سالسل 

  .أحادیة بدءا من نقطة محددة، وینشطر بشكل طولي حتى نهایة السلسلة
 -یرتبط إنزیم التضاعف بالسلسلة األحادیة، ویقوم بوضع النیوكلیوتیدات   .٢

 الواحدة تلو األخرى بشكل متمم حسب ترتیب القواعد -الموجودة في السائل النووي 
 الذي یتم تضاعفه بحیث یتم وضع DNAالنیتروجینیة الموجودة في سلسلة جزيء 

، وتستمر هذه C مقابل نیوكلیوتید Gوتید ، ونیوكلیA مقابل نیوكلیوتید Tنیوكلیوتید 
  .العملیة بتحرك إنزیم التضاعف من نقطة البدأ حتى نهایة السلسلة

 في وقت واحد وبنفس السرعة، DNAتتم عملیتي تضاعف سلسلتي جزيء   .٣
، یحتوي كل منهما على سلسلة قدیمة DNAفینج من هذه العملیة جزیئان كامالن من 

  .وأخرى جدیدة
نتهاء من هذه العملیة تقوم بروتینات الهستونات األصلیة والجدیدة بعد اال  .٤

  .، لتكوین الكروموسومات وتكثیفها داخل النواةDNAباالرتباط جمیعها بجزیئي 
  الطفرة الوراثیة

 إلى DNAیؤدي حدوث أي خطأ في ترتیب أو تسلسل القواعد النیتروجینیة في جزيء 
 ذلك بما یسمى بالطفرة، كما یؤدي هذا التغیر في تغییر المعلومات الوراثیة، فینتج عن

الخالیا الجسدیة إلى خلل لدى الفرد الذي حدث له ذلك التغییر، وفي حالة حصول 



الطفرة الوراثیة في الخالیا الجنسیة یصبح باإلمكان نقل هذه الطفرة من جیل الخر، 
  .وذلك یؤدي إلى ظهور االمراض الوراثیة

  ثیةعوامل حدوث الطفرة الورا
أثناء عملیة التضاعف یقوم إنزیم التضاعف بوضع : عوامل داخلیة  .١

النیوكلیوتیدات في غیر موضعها الصحیح، وتنتج الطفرة عند عدم قدرة الخالیا على 
  .إصالح كافة األخطاء الناتجة عن ذلك

كاإلشعاعات المختلفة، وبعض المواد الكیمیائیة، أو بعض : عوامل خارجیة  .٢
سات التي تؤدي إلى إحداث تغییر في تركیب القواعد النیتروجینیة لجزيء أنواع الفیرو

DNA.  
و تكمن خطورة هذه الطفرات عند حصولها قي الجینات الموجودة على الكروموسومات، 
مما یؤدي إلى التأثیر على عملها أو إیقاف عملها بشكل تام، فیسبب ذلك حدوث 

  ضت وظهور لعدید من األمرااالختالل في الوظائف المتربطة بهذه الجینا
  :فى المجال الریاضىاهمیة دراسة الجینات الوراثیة  -٢

ویرى أبوالعال عبدالفتاح من وجهة نظره الشخصییة ان هناك ثالثة مجاالت یمكن للریاضة ان 
تتعامل خاللها مع الجینات وهي العالج الجیني واالنتقاء الریاضي وتحسین مستوى األداء 

على انه مدخل للعالج أو ) Genetic Therapy(الریاضي الجیني ویوضح العالج الجیني 
 من المرض بوساطة تغییر جینات الفرد، وهي طریقة یتم بوساطتها إدخال وظیفة التداوي والوقایة

الجین الى خلیة بشریة لتصحیح خطأ وراثي وتقدیم وظیفة جدیدة للخلیة بهدف عالجي، واعتبر 
المحاضر ان العالج الجیني ما زال في طفولته، في مرحلة الدراسات والتجریب، وهو یستهدف 

استطاع علماء الوراثة ان یخطوا خطوات : وأضاف. ضة أو الحیوان المنويالجسم أو خالیا البوی
متقدمة في العالج الجیني في اتجاه إیالج جینات مصنعة الى آلجسم لتقوم بإنتاج بروتین 
عالجي یقوم بالحد من انتشار المرض ویخفف الشعور باأللم، وبالرغم من ان هذه الطریقة ما 

ًنسان، غیر انها حققت نجاحا كبیرا في التجارب على الحیوانات، زالت تحت التجریب بالنسبة لال ً
وعند نجاح التجارب على الحیوان یمكن تجربتها على االنسان بهدف عالج الكثیر من األمراض 
واالصابات التي تصیب الریاضیین والتي تسببت في اعتزال الكثیر منهم وهم في قمة مستواهم 

یمكن عالج اصابات األربطة والعظام ) gene Transfer(ي الریاضي، فمن خالل النقل الجین
) Stress Fractures(والغضاریف واألنسجة وتشكیل الغضاریف الجدیدة وعالج كسور الضغط 

من إصابات متسابقي الجري، وهناك أمثلة على ریاضیین اعتزلوا % ١٥والتي تشكل حوالي 
ما یؤدي العالج الجیني الى سرعة الریاضة في أعمار صغیرة نتیجة مثل هذه االصابات، ك

الشفاء وعودة الریاضي الى الملعب بأسرع وقت ممكن، وهذا هو الجانب اإلیجابي لالستفادة من 



الجینات غیر ان البعض یرى ان هذه القضیة شدیدة التعقید فهناك خط غامض یتطلب المناقشة 
ثال إذا ما استخدم أحد وتحسین األداء، وعلى سبیل الم” إعادة إصالح الصحة“بین كل من 

الریاضیین التعدیل الوراثي في التغلب على الربو الخلقي أو غیره من الموروثات غیر الطبیعیة 
فقد تؤثر عملیة العالج هذه على مستوى األداء الریاضي وهذه احدى القضایا التي سوف تواجه 

لكثیر من الوعود لتطویر فتطبیق العالج الجیني في الطب الریاضي یحمل ا. ًالمسؤولین مستقبال
والوتر ) Meniscus(والهاللي ) Cartilage(عالج االصابات الریاضیة مثل عالج الغضروف 

)Tendon ( والرباط)Ligament .( وتساعد عوامل النمو)Growth Factors ( في عالج
ح الجروح وتشیر كثیر من الدراسات الى وجود عوامل نمو كثیرة ومتنوعة في األلیاف والصفائ

الدمویة تساعد في سرعة شفاء الجروح ولها أهمیتها في ترمیم األنسجة، وعوامل النمو عبارة عن 
االنتقاء الجیني . بروتینات صغیرة یتم تركیبها بوساطة الخالیا في موقع االصابة أو تتسلل الیها

 مسؤولة عن وفي رأي بوشارد بناء على نتائج دراساته وزمالئه على التوائم ان العوامل الوراثیة
حوالي نصف الفروق في األداء البدني بین األفراد، وكذلك مسؤول عن حوالي نصف استجابات 
الریاضیین لتأثیر التدریب وهي األكثر أهمیة في تفسیر الفروق في مستوى األداء بین 

ة الریاضیین، ویرتبط مستوى األداء العالي باألفراد الموهوبین من الناحیة البیولوجیة والبدنی
والنفسیة، ویتمیز الریاضیون ذوو المستویات العلیا ببروفیل خاص من الناحیة المورفولوجیة 
والفسیولوجیة والتمثیل الغذائي والبیومیكانیك والصفات الشخصیة، كما انهم أكثر حساسیة لتقبل 

 أكثر التأثیر بالتدریب مقارنة بغیر الموهوبین، ویستجیب األفراد ذوو نفس النمط الوراثي بشكل
كما ان هناك امكانیة للتنبؤ المبكر باألمراض . ًتشابها للتدریب مقارنة بمختلفي النمط الوراثي

الوراثیة التي یمكن ان تصیب االنسان في مستقبل حیاته من خالل التعرف الى الجینات التي 
ًتحمل خصائص هذا المرض، ویمكن أیضا التعرف الى الخصائص الممیزة للریاضیین منذ 

أبوالعال انه بالرغم من عدم التوصل بعد الى مؤشرات . وأوضح د. دایة من خالل الجیناتالب
قد تسهم في صناعة البطل الریاضي المتمیز فقد أمكن الكشف ) Genetic Markers(جینیة 

عن البعض من هذه الجینات، وهناك دالئل على ان أبطال العالم في مسابقات التحمل لدیهم 
نیة في الحد األقصى الستهالك األكسجین وقابلیة لزیادته مع التدریب بعض األفضلیة الجی

دور الوراثة وتطرق المشرف العام على المركز . ٕوامكانیة الوصول الى حد أقصى لمعدل القلب
ًالعلمي لتطویر الریاضة المدرسیة الى الصفات الوراثیة األكثر ارتباطا باألداء الریاضي عبر 

  : ت التي أجریت على التوائم والتي أسفرت عما یليملخص أعده لبعض الدراسا
  
بدرجة أعلى بالوراثة أكثر ) خاصة طول القامة( ترتبط الخصائص الهیكلیة وتركیب الجسم - ١

  . من الخصائص الوظیفیة والمقدرات الحركیة



  
 تشارك الوراثة بنسبة عالیة في بعض القدرات المرتبطة بالسرعة والتحمل التي تظهر في - ٢

  .ة الجري وسرعة رد الفعل والقوة المتفجرة والقوة ومرونة المفاصلسرع
  
  . تتأثر قیاسات القوة القصوى كما تقاس بالدیناموتیر بكل من الوراثة والبیئة- ٣
  
  . تسهم البیئة في بعض المهارات واستعدادات التعلم الحركي- ٤
  
ً تعتبر البیئة هي األكثر تأثیرا في األنشطة المتكاملة التي تتطلب مساهمة قدرات حركیة - ٥

 .مختلفة وعملیات طویلة من التعلم والخبرة

  ؟ ) الصبغات(ما هي الكروموسومات  -٥
الكروموسوم والذي یعرف بالغة العربیة بالصبغة هو عبارة عن قطعة طویلة من شریط 

لذي یجدل ویغزل بشكل متقن لتكون قطع مستطیلة الشكل مزدوج من الـ دي إن أي وا
وكل تتشكل . قطعة أي كروموسوم٤٦ویجد في الخلیة البشریة .تشبه العصي الصغیرة

إحدى .هذه الكروموسومات على شكل ازواج كل زوج عبارة عن كروموسومین متشابهین
ع أن نقول أن أي أننا نستطی.هذین الزوجین أتى من األب و النسخة الثانیة من األم

وكل زوج من . أتى من األب والنصف األخر من األم٤٦نصف عدد الكروموسومات الـ 
هذه األزواج المتطابقة یعطیه األطباء رقما یمیزه عن اآلخر ابتداء برقم واحد لزوج األول 

 ( ٤٦ تبین شكل الكروموسومات الـ ٧الصورة في صفحة .٢٣إلى الزوج األخیر رقم 
ًونظرا لتشابه هذه الكروموسومات یقوم أخصائي المختبر . لیة الواحدةفي الخ)  زوج ٢٣

هذه الصبغة تقوم بتلوین الكروموسومات وتجعلها مخططه أفقیا . بصبغها بمادة كیمائیة 
یسمى مقطع أو شریحة ) ابیض أو أسود ( كل خط . بالون األبیض واألسود 

)BAND.(حیة تحدید الجنسالزوج الثالث والعشرین له خاصیة مهمة من نا) الذكورة
لذلك یطلق علیه األطباء الزوج الجنسي،وفي المقابل یطلق على بقیة األزواج ) واألنوثة

ولو قارنا الزوج الجنسي بین . األزواج غیر الجنسیة وذلك تمیزا لها ٢٢ إلى ١من 
- فالكروموسومین الجنسین.لوجدنا فیه اختالف) إي الذكور واإلناث( الرجال و والنساء

إي متشابهین بدرجة عالیة في الشكل (في الزوج الجنسي عند اإلناث تقریبا متطابقین
بینما الكروموسومین ).اكس (Xوكل واحد منهما یرمز إلیه بالحرف اإلنجلیزي )والطول

في الزوج الجنسي لدى الذكور مخلفین فواحد منهما یرمز له بالحرف اإلنجلیزي اكس 
بینما اآلخر مختلف فهو اقصر بكثیر من .ناث وهو یشبه كروموسوم اكس لدى اإل



وتحدث األمراض الوراثیة . وأي ) Y( كروموسوم اكس ویرمز إلیه بالحرف اإلنجلیزي
عن طریق تغیرات إما في الكروموسومات أو في الجینات وقلیل من هذه األمراض هو 

ب الذي یحدث فیه تغیرات شدیدة في الكروموسومات یمكن اكتشافها بالمیكروسكو
مثل فقد أو اكتساب كروموسوم أو كسر جزء منه أو انتقال جزء من (الضوئي 

ولكن معظم األمراض الوراثیة تحدث نتیجة لتغیر طفیف في ) كروموسوم إلى آخر
  ) Mutation( الجینات و یعرف بالطفرة

  Chromosome Structureتركیب الكروموسوم 
 اذكر الفرق بین الخلیة الحیوانیة والنباتیة ؟ 

 
 الخلیة النباتیة الخلیة الحیوانیة
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