


































في المجھر اإللكتروني النافذ، تنفذ 
اإللكترونات عبر شریحة رقیقة إلى الشيء 
المراد فحصھ، أما في المجھر اإللكتروني 
الماسح، تمسح اإللكترونات سطح الشيء 

 فتتكون صورة ثالثیة األبعاد



ھي الوحدات الوظیفیة األساسیة  الخالیا
لجمیع الكائنات الحیة، فتتكون جمیع الكائنات 
الحیة من خالیا قد تكون منفردة أو متجمعة، 
مّكن اختراع المجھر من اكتشاف الخالیا،  تنشأ جمیعھا من خالیا كانت موجودة قبلھا.

وقد أدى ھذا االكتشاف إلى التحقق من تكون 
 أجسام جمیع الكائنات الحیة من خالیا.

عند اختراع المجھر كان ینظر إلیھ كأنھ 
اعتقاد أو اقتناع أي شخص لعبة، بسبب عدم 

في وجود كائنات ال یمكن رؤیتھا بالعین 
المجردة، وبالتالي لم یُقّدر علماء األحیاء 

 أھمیة المجھر عند اختراعھ.















تسمح الثقوب بتبادل المواد بین النواة 
 والسیتوبالزم.





الغشاء الخلوي: یحدد محیط الخلیة ویفصل محتویاتھا عن الوسط 
 اد الكیمیائیة داخل وخارج الخلیة.المحیط بھا ویضبط مرور المو

 السیتوبالزم: یحوي العضیات الخلویة.
 النواة: مركز التحكم في جمیع األنشطة الحیویة للخلیة.

العضیات: الشبكة اإلندوبالزمیة الخشنة، ھي شبكة من األكیاس 
الغشائیة التي تتخلل جمیع أجزاء السیتوبالزم، وتتخصص في 

وإدخال التعدیالت على البروتین الذي إنتاج البروتین في الخلیة 
 تفرزه الرایبوسومات.

 الرایبوسومات: عضیات مستدیرة تقوم بإنتاج البروتین.
اللیسوسومات: عضیات غشائیة مستدیرة وصغیرة الحجم ، 

 وتتخصص في ھضم الجزیئات الكبیرة داخل الخلیة.
جھاز جولجي: مجموعة من األكیاس الغشائیة المفلطحة 

تتلقى إفرازات الشبكة اإلندوبالزمیة وتدخل بعض  والمستدیرة
التعدیالت علیھا وتوزعھا على أماكن استخدامھا أو تطردھا 

 للخارج بواسطة حویصالت كمنتجات إفرازیة .
الفجوات : أكیاس غشائیة تقوم بتخزین الماء والمواد الغذائیة أو 

 تخزین فضالت الخلیة إلى حین التخلص منھا.

من مجموعة مترابطة من  DNAو   RNAیتكون 
من   DNAالنیكلوتیدات في شكل شریطي. ویتكون 

 RNAشریطین ملتفین في شكل لولبي مزدوج ، أما 
 فھو عبارة عن شریط واحد من النیكلوتیدات.

 

ر خماسي من جزيء سك RNAیتكون النیكلوتید في 
 أو Cأو  U أو   Aواحد وقاعدة نیتروجینیة واحدة (

G .ومجموعة فوسفات ( 
 

العضالت على أعداد أكثر من المیتوكوندریا تحتوي 
بسبب تحركھا المستمر، بحیث أنھا تُعتبر مراكز 

تحریر وإطالق الطاقة المخزنة في الروابط الكیمیائیة 
 الموجودة في جزیئات المواد الغذائیة

 



نواة محددة الشكل في الخلیة أولیة النواة، ال یوجد 
وھي أصغر من الخلیة حقیقیة النواة، باإلضافة إلى 

 وجود العضیات في الخلیة حقیقیة النواة.
 





تشترك الخلیتان أولیة النواة وحقیقیة النواة في أنھما  -1
تمتلكان غشاء الخلیة وكروموسومات ورایبوسومات، 

 الخلویة الحیویة .وتؤدیان جمیع األنشطة 
 

تحتوي الخالیا النباتیة دون الخالیا  -2
الحیوانیة على : الجدار الخلوي 

 والبالستیدات الخضراء والفجوة المركزیة
 
یقوم الجدار الخلوي بتدعیم وحمایة  -3

الخالیا النباتیة، وتقوم البالستیدات 
الخضراء بعملیة التركیب الضوئي، 

ة الماء والمواد وتخّزن الفجوة المركزی
 األخرى.

 











توفر مادة اللجنین صالبة لجدار الخالیا 
وتسمح لألوعیة الخشبیة بالنمو بشكل 

عمودي وتمكنھا من الوصول إلى 
 ارتفاعات ملحوظة.

 



تتكون األنسجة العضلیة في القناة الھضمیة من ألیاف ملساء غیر مخططة، 
مخططة، فتتكون عضلة القلب من وتتكون األنسجة العضلیة الھیكلیة من ألیاف 

 ألیاف مخططة غیر إرادیة
 



مجموعة من الخالیا المرتبة والمنظمة والتي -1
 تعمل في تعاون وتكامل لتقوم بالوظیفة نفسھا.

النسیج البسیط: خالیاه متماثلة تماماً في -2 
 الشكل والتركیب والوظیفة.

ى أكثر من نوع من النسیج المركب: یحتوي عل
 الخالیا

 

التوقع: أال یؤدي جسم الكائن سوى وظیفة -3
واحدة وھذا ال یتالئم مع االحتیاجات المتنوعة 

 والمتعددة للكائن الحي
 









الفیروسات أكبر حجماً من الفیرویدات والبریونات وھي تتكون من -1
 و الرنا.غالف بروتیني (القفیصة) ومورثات مكونة من الدنا أ

أما الفیرویدات فھي تتكون من الحمض النووي الرنا فقط وال تملك غالفاً 
بروتینیاً، وتتكون البریونات من البروتین فقط وال تحوي أي مورثات (دنا 

أو رنا). أما البكتیریا فھي أكبر حجماً من الفیروسات وتحوي جمیع 
 مكونات الخلیة.

 

فیروس  –فیروس االنفلونزا  -2
 –فیروس الحصبة  –الھربس 

فیروس نبات الطباق الموزایك 
 الذي یسبب مرضاً لنبات التبغ.

كال، ال یمكن للفیروسات أن تعیش حیاة حرة  
ومستقلة مثل البكتیریا ألنھا بحاجة دائماً إلى عائل 

الطاقة یقّدم لھا العضیات الخلویة الالزمة إلنتاج 
 وبناء البروتین والتكاثر.

 



ً قد ال ینمو الفیل أو الكائن الح  ي نمواً طبیعیا
 





في الطور االستوائي، تبدو الكروموسومات 
واضحة وجلیة وغیر محاطة بالغشاء النووي 
(أقصر وأسمك). فیتكون كل كروموسوم من 

 كروماتیدین مرتبطین بالسنترومیر.
 



النمطان من حیث العدد اإلجمالي یتشابھ 
للكروموسومات وترتیبھا في أزواج من األطول 
إلى األقصر، ویختلفان من حیث وجود زوج من 

في النمط النووي األنثوي،  Xالكروموسوم السیني 
في النمط النووي  Yوآخر  Xوكروموسوم واحد 

 الذكري.
حدد االختالف في الكروموسومات الجنسیة : 

لشكل الخارجي لدى األنثى والذكر، االختالف في ا
لذلك یتبین أن الكروموسومات تحمل المواد 

 الوراثیة التي تحدد صفات اإلنسان.
 



ھو نصف عدد الكرووسومات 
 الموجودة في الخلیة الجسمیة.

 



وموسومیة للكائن النمط النووي ھو عبارة عن خارطة كر-1
 الحي، أي ترتیب الكروموسومات وفقاً لمعاییر محددة.

 

عدد الكروموسومات في النمط النووي لخالیا  -2
كروموسوماً،  48جسمیة لدى الشمبانزي ھو 

 كروموسوماً. 46أما لدى اإلنسان فھو 
 

 46یحوي النمط النووي للزیجوت على  -3
كروموسوماً نتیجة اتحاد األمشاج األنثویة و 

 46تحوي خلیة الجنین  الذكریة. كذلك
كروموسوماً ألن االنقسام المیتوزي یحافظ على 

 عدد الكروموسومات في النوع الواحد
 













مرحلة النمو األول حیث تنمو الخلیة وتكبر -1
في الحجم؛ مرحلة البناء والتصنیع حیث 

تتضاعف المادة الوراثیة (الكروموسومات)؛ 
مرحلة النمو الثاني حیث تتكون العضیات 
 الالزمة لالنقسام والمعروفة بالسنتریوالت.

 

یبدأ االنشطار السیتوبالزمي في الخلیة  -2
الحیوانیة كمیذاب على السطح یزداد عمقاً 

تدریجیاً حتى تنفصل الخلیتان. أما في الخلیة 
النباتیة، فینشطر السیتوبالزم عن طریق تكوین 

بین النواتین ثم یترسب صفیحة وسطى تفصل 
 علیھا السلیلوز.

 













أوجھ التشابھ: تضاعف المادة الوراثیة واختفاء النواة والنویة -1
 وتحرك الكروموسومات باتجاه األقطاب المتقابلة للخلیة .

أوجھ االختالف: خالل االنقسام المیتوزي، تنقسم الخلیة مرة واحدة، 
وینتج عن ذلك خلیتان بنویتان تضم كل منھما عدد الكروموسومات 

 نفسھ كما في الخلیج األبویة.
خالل االنقسام المیوزي تنقسم الخلیة مرتین، وتنتج أربع خالیا بنویة 
تحتوي كل منھا على نصف عدد كروموسومات الخلیة األبویة. وبعد 

 ً ، أما الخالیا الناتجة انتھاء االنقسام المیوزي فھي غیر متماثلة وراثیا
 بعد انتھاء االنقسام المیوزي فھي غیر متماثلة وراثیاً .

 

  2n=  48كروموسوم  -2
 n = 24كروموسوم 

 .24عدد الكروموسومات في الجامیتات ھو 
 

















حدوث خلل في عدد الكروموسومات في -1
الملقحة نتیجة خلل في عدد البویضة 

الكروموسومات في البویضة أو الحیوان المنوي 
 أثناء االنقسام المیوزي.

حدوث خلل في بنیة الكروموسومات كفقدان قطعة 
 من الكروموسوم.

الورم الحمید ھو عبارة عن تكاثر خالیا في  -2
مكان من الجسم بسبب انقسامھا غیر المنتظم، 

التكاثر في حدود معینة وال ینتشر. أما الورم ویبقى 
الخبیث فھو عبارة عن تكاثر خالیا الجسم في مكان 

ما للسبب نفسھ. لكن انتشار الخالیا إلى أماكن 
أخرى من الجسم بواسطة الجھاز اللمفاوي قد 

 یسبب انتشار األورام في كل الجسم.
 

یمكن تجنب العالج الكیمیائي الذي یتسبب في  -3
 تدمیر الخالیا الطبیعیة.

 







 لقد انخفض تركیز المواد الذائبة
 



في حالة الخلیة المنفجرة : دخول  •
الماء من الوسط الخارجي ذو محلول 

 منخفض التركیز إلى داخل الخلیة.
في حالة خلیة دم حمراء عادیة ذات  •

محلول متساوي التركیز مع المحلول 
خارجھا : عدد جزیئات الماء الداخلة 
 مساوي لعدد جزیئات الماء الخارجة.

في حالة الخلیة المنكمشة : خروج  •
الماء إلى الوسط الخارجي ذات 

 محلول عالي التركیز.
 



رك جزیئات المواد بحسب االنتشار : ھو تح-1
منحدر تركیزھا أي من منطقة ذات تركیز عال 

 إلى منطقة ذات تركیز أقل للمواد.
أما األسموزیة فھو تحرك جزیئات الماء 

بحسب منحدر تركیزھا أي من منطقة ذات 
تركیز عال إلى منطقة ذات تركیز عال إلى 

منطقة ذات تركیز أقل للماء عبر غشاء شبھ 
 منفذ.

النقل المیسر: انتقال جزیئات المواد عبر  -2
بواسطة بروتینات غشاء الخلیة غشاء الخلیة 

 بحسب منحدر تركیزھا بدون استھالك الطاقة.
النقل النشط: انتقال جزیئات المواد عبر غشاء 
الخلیة بواسطة بروتینات الغشاء بعكس منحدر 

 تركیزھا عبر بذل الطاقة.
النقل الكتلي: نقل الجزیئات الكبیرة نسبیاً عبر 

 غشاء الخلیة.

ضروري لحیاة البكتیریا التي تنمو الماء  -3
داخل اللحوم. ویؤدي وضع اللحم في محالیل 
عالیة التركیز بالملح إلى خروج الماء من 

خالیا اللحم بواسطة األسموزیة ما یسبب بذلك 
 انخفاض كمیة الماء بداخلھا، وموت البكتیریا.









الماء ضروري لحیاة البكتیریا التي تنمو  -3
داخل اللحوم. ویؤدي وضع اللحم في محالیل 
عالیة التركیز بالملح إلى خروج الماء من 

خالیا اللحم بواسطة األسموزیة ما یسبب بذلك 
 انخفاض كمیة الماء بداخلھا، وموت البكتیریا.

















































































 


