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قبل أن نبدأ بتعريف الكائن الحي بمفهوم بيولوجي، نحن بحاجة ألن نعرف مم يتكـون               
على الرغم من التنوع الهائل في أشكال الحياة ، من الكائنـات  . الكائن الحي وما هي مواصفاته  

ألشجار الضخمة مروراً باإلنسان ، فإن كل الكائنات الحية تتركب من           المجهرية الدقيقة وحتى ا   
  .مواد ومركبات متشابهة ذات خصائص معينة 

 مفھوم العلوم الحیاتیة
 

 ويعنـي الحيـاة و الثـاني     Biosاألول : كلمة بيولوجي يونانية األصل مكونة من مقطعين 
Logos      لم الحيـاة أو العلـوم الحياتيـة        وعليه تعني كلمة بيولوجي ع    ،  ويعني دراسة أو علم

Biological sciences .     وهو علم يبحث في دراسة الكائنات الحية مـن حيـث نـشوئها
وتطورها و تنوعها و تركيبها و توزيعها و كافة نشاطاتها الحيوية بما في ذلك تفاعالتها مـع                  

  .البيئة المحيطة بها و كذلك عالقتها باإلنسان و مدى استفادتها منه
1.1  

 (H)تتركب الكائنات الحية من أربع عناصر كيميائية رئيـسية تـشمل الهيـدروجين              
باإلضافة إلى العناصر األربعـة      . (O) واألوكسجين   (N) والنتروجين   (C)والكربون  

السابقة يوجد هناك سبعة عناصر أخرى تتواجد بكميات متوسـطة وهـي الـصوديوم         
(Na) ــسيوم ــفور(Mg) و الماغني ــت (P)  والفوس ــور (S) والكبري  (Cl) والكل

 واليـود   (Fe) وعدد آخر من العناصر مثل الحديد        (Ca) والكالسيوم   (K)والبوتاسيوم  
(I) تدخل في تركيب أجسام الكائنات الحية ولكن بكميات قليلة .  

  .تنتظم العناصر السابقة لتكون جزيئات عضوية وجزيئات غير عضوية 
 تكون بسيطة وصغيرة وتتركب من عنـصرين أو          عادة ما  :الجزيئات الغير عضوية    

وتتوافر الجزيئات الغير عضوية فـي كـل مـن          . أكثر ترتبط بينها بروابط كيميائية      
   .(H2O)األشياء الحية وغير الحية ولعل أكثرها شيوعاً هو الماء 

ولهـذا  ، ومن المدهش أن الماء يشكل حوالي الثلثين من أجسام معظم الكائنات الحيـة    
مكن أن نالحظ بأن كيمياء الحياة تعتمد بشكل أساسي على التفاعالت الكيميائية            السبب ي 
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التي تحدث في األوساط المائية أو التي يكون الماء مشاركاً فيهـا كمـادة متفاعلـة أو          
  .ناتجة 

فهو الوسط السائل التي تذوب فيه المواد داخل أجسام الكائنات           ، الماء مذيب عام   -1
لذي تحدث فيه جميع التفاعالت الكيميائية فـي أجـسام          الحية وكذلك هو الوسط ا    

  .الكائنات الحية
 . يشارك في تفاعالت كيميائية معينة مثل البناء الضوئي والهضمالماء بذاته -2

 .يعمل الماء كوسط ناقل للمواد المختلفة -3

 هي جزيئات تشكل الصفة المكونة لكائن حي أو كان حياً فيما            الجزيئات العضوية 
  .سبق 

الكربون والهيدروجين الهيكل األساسي لهـذه الجزيئـات حيـث يـرتبط        ويشكل  
مثل هذه الجزيئـات    . األوكسجين والعناصر األخرى بهذا الهيكل بروابط كيميائية      

وهناك أربعة أنواع من    . تميل إلى التعقيد في تركيبها وكثيراً ما تكون كبيرة جداً           
ات الحية وهي البروتينـات     الجزيئات العضوية لها أهمية خاصة في أجسام الكائن       

 .والدهون والكربوهيدرات واألحماض النووية والتي سيجري مناقشتها بالتفصيل
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