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استنتاجي:
يتكون جسم الكائن الحي من   متخصصة.. 2

أعدد لوحة تحتوي صوراً ألنواع مختلفة من الخاليا، وذلك من خالل بحثك باإلنترنت.

.QòM πμH IõgÉédG á«LÉLõdG íFGô°ûdG Ωóîà°SG

ايالخ
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الخاليا المتخصصة* 
الخاليا المتخصصة الحيوانية:

شكل (12) شكل (11)

الخاليا العصبية:
طويلة رقيقة وكثيرة التفرع، مما يساعدها 

في نقل اإلشارات (المعلومات) بين أجزاء 
الجسم.

الخاليا العضلية: 
تعد أكبر خاليا الجسم، وتتكون من ألياف 

تنقبض وتنبسط، لتساعد الجسم على 
الحركة.

شكل (14) شكل (13)

كريات الدم الحمراء:
خاليا قرصية الشكل مقعرة من الوجهين 
 تساعد على نقل األكسجين ومواد أخر

داخل أجسام اإلنسان والحيوانات.

خاليا الجلد: 
خاليا مسطحة وتنتظم معاً بشكل متراص، 

لتحافظ على الجسم وتحميه.
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الخاليا المتخصصة النباتية:

شكل (16) شكل (15)

خاليا الخشب: 
خاليا أُنبوبية الشكل تعمل على نقل الماء 

واألمالح التي تمتصها من الجذور إلى 
األوراق.

خاليا الجذور: 
تتركب بعضها من جدار رقيق، حتى تتمكن 

من امتصاص الماء واألمالح المعدنية.

شكل (18) شكل (17)

الخاليا العمادية: 
تجتمع هذه الخاليا لتكون النسيج العمادي 

في الورقة والذي يحتوي على المادة 
الخضراء.

خاليا اللحاء:
خاليا أُنبوبية الشكل تعمل على نقل الغذاء 

المتكون في األوراق إلى جميع أجزاء 
النبات.
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ا. ابحث في اإلنترنت عن أهمية المجهر في حياتنا واستخداماته وأنواعه، وأكتب ملخصً
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قم بعمل مشـهد تمثيلـي لتركيب الخلية النباتيـة والحيوانية مع توضيـح أهمية العضيات 
باستخدام مهارات التواصل الشفهية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نكمي ال يتلا ةريغصلا ماسجألا ريبكت يف مدختسي هنأل ءايحألا ءاملعل ادج ماه رهجملا
اهنيوكت فاشتكا لجأ نم ءايشألل ةقيقدلا ليصافتلا راهظا يفو ةدرجملا نيعلاب اهتيؤر

اهتساردو

ناعون هنم دجويو :

ينورتكلا رهجميئوض رهجم
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قم بإنشـاء التشـبيه الخاص بك من الخلية، 
وذلـك عن طريـق تصميم مصنـع في مدينة 
يقـوم بوظائـف أحـد العضيات فـي الخلية 
( البالسـتيدات الخضراء - الميتوكندريا - 
الشـبكة اإلندوبالزميـة - غشـاء الخليـة - 
الفجـوات )، ثـم ناقـش مـاذا يحصـل إذا 
حـدث عطل في أحد أجـزاء المصنع أو إذا 

ما توقف المصنع أو أكثر عن العمل. 
إذا حدث عطل التشبيه العضية

   
   
   

اكتب فقرة توضح أهمية الخلية كوحدة بناء جسم الكائن الحي.
 
 
 
 
 

?»ëdG øFÉμdG º°ùéd É¡JÉfƒμeh ÉjÓîdG á«ªgCG Ée
 What is the importance of cells and their components for the body of 
an organism?

?áæjóªdG ¬Ñ°ûJ ¿CG á«∏î∏d øμªj ∞«c

ةيمزالبودنالا ةكبشلا

ايردنوكوتيملا

ةيلخلا ءاشغ

قرطلا ةكبش

ءابرهكلا ديلوت تاطحم

ندملا نيب دودحلا

لكشب داوملا عيزوت متي نل
ديج

ةقاطلا جاتنا متي نل

تايوتحم برهت فوس
ةيلخلا

ةيحلا تانئاكلا عيمج يف ةيساسألا ةيفيظولا ةدحولا يه ةيلخلا
ةيثارولا ةداملا ىلع يوتحت امك ةيويحلا تايلمعلا عيمج متت اهلخادبف
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الخلية وحدة بناء الكائن الحي* 
لُّه من  تُعـدُّ الخلية الوحدة األساسـية البنائية لكل الكائنات الحية؛ مثال يتألف الجسـم البشـري كُ
ع  حوالي 75-100 تريليون خلية، وتتجمع الخاليا المتشابهة مع بعضها لتشكل األنسجة، وتجمّ
األنسـجة ذات الوظائـف المتشـابهة يشـكل األعضـاء، وتتشـكل األجهزة من عـدة أعضاء ذات 

وظائف متكاملة.
يتشـكل الجسم البشري من مجموعة أجهزة تتكامل وتنتظم وظائفها مع بعضها بعضاً، وكل نمط 
من الخاليا مهيأ إلنجاز عمل خاص واحد أو إلنجاز عدة أعمال في بعض األحيان (مثل كريات 
الدم الحمراء تنقل األكسـجين من الرئة إلـى كل الخاليا)، وعلى الرغم من أن الكثير من الخاليا 
فـي الجسـم تختلف غالباً بشـكل ملحـوظ عن بعضها بعضـاً، فإن لها خصائص أساسـية محددة 
ومتشابهة، فعلى سبيل المثال، يتحد األكسجين مع نواتج هضم الطعام (مثل السكريات والدسم 
والبروتينات) لتحرير الطاقة التي تحتاجها الخلية ألداء وظائفها، واآلليات العامة لتحويل المواد 
الغذائيـة إلـى طاقة هي واحدة بشـكل أساسـي فـي جميع الخاليـا، كما أن جميـع الخاليا تطرح 

النواتج النهائية لتفاعالتها الكيميائية إلى السوائل المحيطة.
كذلـك  الخاليـا هي الوحدات الوظيفية لـكل الكائنات الحية تقريباً، فـكل التفاعالت الكيميائية 
الضروريـة للحفـاظ على األنظمة الحية وتكاثرهـا تحدث داخل الخاليـا، فالعمليات الكيميائية 
(األيـض Metabolism) التي توفـر الطاقة الالزمة النقباض خلية عضلية مثالً تحدث في الخلية 
العضلية ذاتها، كما يحدث الشـيء نفسـه بالنسـبة لعمليات تكاثر الخلية، كلها تحدث في داخل 

الخاليا.
والخاليـا تحتـوي على مـادة وراثية (حمض نـووي) حيث تنتقـل من خاللها صفـات معينة من 
الخاليا األبوية إلى الخاليا البنوية، وتحتوي هذه المادة الوراثية على «شـفرة» تضمن اسـتمرارية 

النوع من جيل من الخاليا إلى الجيل التالي.
ضيات» وهي عبارة عن أعضاء صغيرة  وتحتوي الخاليا على العديد من تراكيب صغيرة تُسمى «عُ
تقـوم بوظائف مهمه في الخلية، فبعض العضيات يختـص بإطالق الطاقة وبعضها اآلخر يختص 
ببنـاء البروتيـن وبعض ثالث يختـص بنقل المواد في داخل الخليـة. وال تحتوي كل الخاليا على 
لِّها، كما تُبنى بعض التصنيفات الرئيسـية للكائنات الحية على وجود أو غياب  أنـواع العضيـات كُ

بعض عضيات الخلية.
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ابحث في اإلنترنت عن تطور اسـتخدامات المجاهر وآخر مسـتجدات صناعتها، وأكتب 
ا. تقريرً

 
 
 
 
 
 
 
 
 

اكتب تقريراً عن آخر التطورات في عمل المجاهر يوضح دورها في تطور دراسة الخلية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نيتسدع عضو ىلا روطت مث ةلوقصم ةبدحم ةدحاو ةسدع نم نوكتي رهجملا ناك
ةدحاو ةسدع نم انوكم ارهجم عنص مت مث ةبوبنأ يف نيتدعابتم نيتبدحم

 اهنم ةدع عاونأ رهاجملا نم دجوي ايلاحو يندعم حول ىلع ةلومحم

ةينورتكلالا رهاجملايحيرشتلا رهجملابكرملا يئوضلا رهجملا

ةينورتكلالا رهاجملا نم ناعون دجوي

ةيلخلل ةيلخادلا تايوتحملا ةساردل مدختسي:ذفانلا ينورتكلالا رهجملا1-

ةيلخلل يجراخلا حطسلا ةساردل مدختسي:حساملا ينورتكلالا رهجملا2-

نم الدب تانورتكلالا نم ةعشأ مدختسي ينورتكلالا رهجملا
ءوضلا

ةدهاشم نم نكمت ينورتكلالا رهجملل ةيلاعلا زييمتلا ةردق
ةيلخلل رثكا ليصافت
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استخالص النتائج
Draw conclusions

1  المجهر: أداة أساسية في دراسة علم الحياة فهو يسمح برؤية األشياء الصغيرة جداً التي ال 
تر بالعين المجردة.

2 الخلية وحدة التركيب البنائية األساسية والوظيفية في أجسام الكائنات الحية.
3  تتكـون الخليـة النباتيـة مـن عضيـات صغيرة لكل منهـا وظيفة محـددة  (جـدار الخلية – 
غشـاء الخلية – السـيتوبالزم – النواة – بالسـتيدات خضراء – فجوات عصارية – شـبكة 

أندوبالزمية).
4  تتكـون الخليـة الحيوانية مـن عضيات صغيرة لـكل منها وظيفة محددة  (غشـاء الخلية – 

السيتوبالزم – النواة – فجوات عصارية – شبكة أندوبالزمية- الجسم المركزي).
5  توجد هناك خمس مسـتويات رئيسـية من التعضي في جسـم الكائن الحي وهي (خاليا – 

أنسجة – أعضاء - أجهزة - جسم الكائن الحي).
6 الخاليا في أجسام الكائنات الحية متخصصة لكل منها نوع وتركيب ووظيفة.
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EvaluationEvaluation التقويمالتقويم

السؤال األول:
أذكر أهمية كل من: غشاء الخلية – جدار الخلية – النواة – السيتوبالزم

 
 
 
 

السؤال الثاني:
. علل لما يأتي تعليالً علمياً دقيقاً

يتميز جدار الخلية بتركيب كثيف ومتين.
 

السؤال الثالث:
. أكمل العبارات التالية بما يناسبها علمياً

 أداة أساسـية في دراسـة علم الحياة ويسمح برؤية األشـياء الصغيرة جداً  التي ال تر بالعين . 1
. المجردة يعرف بــ  

   هي العدسـة التـى تنظر مـن خاللها العين إلـى الداخل . 2
لرؤية العينة المراد فحصها. 

3 .. الوحدة األساسية والبنائية في الكائنات الحية هي  
 عضي يتحكم في جميع أنشطة الخلية، وتوجد المادة الوراثية داخله، ويحدد صفات الكائن . 4

. الحي  
5 .. تتجمع الخاليا المتخصصة مع بعضها بعضاً لتكون  

اهيلإ و ةيلخلا نم داوملا رورم ميظنتب موقيوةيلخادلا ةيلخلا تايوتحم ةيامح ىلع لمعي:ةيلخلا ءاشغ

اهيمحي و اهتانوكم فلغي و اهلكش ددحي ةيلخلاب طيحي:ةيلخلا رادج

يحلا نئاكلا تافص ددحت يتلا ةيثارولا ةداملا ىلع يوتحت و ةيلخلا ةطشنأ عيمج يف مكحتت:ةاونلا

لمعت ةيلخلا يقبت ةيئايميكلا داوملا ضعب ىلع يوتحي و ءاملا نم اهمظعم ةفافش هبش ةيماله ةدام:مزالبوتيسلا

ةلاطتسالا ىلع تابنلا ةدعاسم و ميعدتلا و ةيامحلل : ببسلا

رهجملا

ةينيعلا ةسدعلا

ةيلخلا

ةاونلا

جيسنلا
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السؤال الرابع:
البكتيريا كائن وحيد الخلية، هل يمكن أن يحتوي على أنسجة؟ ولماذا؟

 
 

السؤال الخامس:
أكمل المخطط التالي.

 أعضاء خاليا 

السؤال السادس:
صنف كالً مما يأتي إذا كان نسيجاً أو عضواً أو جهازاً وذلك بوضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة:

مجموعة من الخاليا العصبية (نسيج – عضو – جهاز ).. 1
الرئة (نسيج – عضو – جهاز ).. 2
كلية وحالب ومثانة (نسيج – عضو – جهاز ).. 3

السيتوبالزمالسؤال السابع:

غشاء الخلية
الرسم المقابل يوضح خلية حيوانية. اختر من العضيات التالية 
ما يوجد في الخلية الحيوانية وذلك بوضع عالمة (✓) أسفله.

ةنيعم ةفيظو و نيعم لمعب موقت يتلا ايالخلا نم ريبك ددع نم نوكتي جيسنلا نأل ، ال

يح نئاكةزهجأةجسنأ

جيسن

وضع

زاهج
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السؤال الثامن: فكر واستنتج
هل يمكن أن يحتوي الكائن الحي الوحيد الخلية األميبا على أنسجة ؟ فسر إجابتك.

 
 

السؤال التاسع:
انظر إلى الصورة ثم قارن وقابل بين الخليتين.

الخلية الحيوانيةالخلية النباتيةوجه المقارنة
  الشبكة اإلندوبالزمية
  الميتوكوندريا
  الفجوات

  الجسم المركزي
  البالستيدات الخضراء

  جدار الخلية
دجوي  غشاء الخلية

دجوي

دجوت

دجوت

ةريبك ةدحاو

دجوي ال

دجوت

دجوي

دجوي ال

دجوت ال

دجوي

ريثك اهددع و ةريغص

دجوت

دجوت

ةنيعم ةفيظو و نيعم لمعب موقت يتلا ايالخلا نم ريبك ددع نم نوكتي جيسنلا نأل ، ال


