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 ائف الستمرار بقاء الكائن أجسام الكائنات الحٌة،  تؤدي وظأصغر وحدة تركٌب فً  :الخلٌة

  .الحً 

 

 

 

  مراحل اكتشاف الخلٌة : 

 

 .شاهد خالٌا الفلٌن حٌث تفحصها باستخدام مجهر بسٌط صنعه بنفسه :  روبرت هوك .1

صنع مجهر الخاص وشاهد كائنات حٌة تسبح فً قطرة ماء من بركة  : انتونً فان لوفنهوك .2

. 

 .اكتشف الخلٌة النباتٌة :  روبرت براون .3

واستنتج أن جمٌع النباتات تتكون من درس خالٌا النباتات تحت المجهر :  ماٌثوس شالٌدن .4

  .خالٌا

  .أًٌضااكتشف أن جمٌع الحٌوانات تتكون من خالٌا :  ثٌودور شافان .5

استدل على أن الخالٌا تنتج من خالٌا أخرى مماثلة لها ثم توصل الى نظرٌة :  رودلف فٌرشو .6

 .الخلٌة 

             ___________________________________ 

   :نظرٌة الخلٌةلالبنود الرئٌسٌة 

  .هً الوحدة أالساسٌة فً تركٌب أجسام  الكائنات الحٌة الخلٌة .1

 .واحدة او اكثرنات الحٌة من خلٌة تتكون جمٌع الكائ .2

 .كل خلٌة من خلٌة أخرى مماثلة لهاتنتج  .3

      _____________________________________ 

 : الحٌة حسب عدد الخالٌا الى قسمٌنتقسم الكائنات 

 

كائنات بسٌطة التركٌب تتكون أجسامها من خلٌة واحدة مثل  : كائنات وحٌدة الخلٌة  .1

 . البكتٌرٌا

كائنات معقدة التركٌب تتكون أجسامها من عدة خالٌا مثل :  كائنات عدٌدة الخالٌا .2

 . النباتو  الحٌوانو  االنسان

 

  مدارس تقارب التعلٌمٌة

 السادس                  من الخلٌة إلى الجسم : الصف 

 بالعٌن المجردة ولكن ٌمكن رؤٌتها بالمجهر الخلٌة ال ترى
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                               _________________________________ 

 مكونات الخلٌة

 

  : التركٌب المتشابة فً الخلٌتٌن النباتٌة و الحٌوانٌة

 :اء رقٌق ٌحٌط بالخلٌة ومن وظائفههو غش:  الغشاء البالزمً .1

 ٌحمً الخالٌا من المؤثرات الخارجٌة  1

  ٌسهم فً تنظٌم تبادل المواد بٌن الخلٌة وما ٌحٌط بها  2
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ة تتكون فً معظمها من الماء ومواد ذائبة فٌه اضافة هو مادة هالمٌة شبه شفاف:  السٌتوبالزم    -2

 : مثل( العضٌات )ي تراكٌب مختلفة الى أنه ٌحتو

 .تنقل المواد داخل الخلٌة   :الشبكة االندوبالزمٌة   -1

 .تنتج الطاقة الضرورٌة : المٌتوكندرٌا  .2

  .مسؤولة عن صنع الغذاء فً النباتات بعملٌة البناء الضوئً: البالستٌدات الخضراء  .3

  .تعمل على بناء البروتٌنات فً الخلٌة: مات الراٌبوسو .4

  .ٌحٌط بالخلٌة النباتٌة: ار الخلوي الجد .5

 . ٌحٌط بالخلٌة النباتٌة وٌحافظ على شكلها وٌمنحها الدعامة: الجدار الخلوي .6

 

  : النواة -3

 . متخصص توجد فٌه المادة الوراثٌة تركٌب

 ___________________________________________ 

 

 :الوراثٌةوجود غالف ٌحٌط بالمادة تقسم الخالٌا الى نوعٌن حسب 

 . محاطة بغالف نووي مثل البكتٌرٌا خلٌة تكون فٌها المادة الوراثٌة غٌر: بدائٌة النواة  -1

خلٌة تكون فٌها المادة الوراثٌة محاطة بغالف نووي مثل النباتات  :حقٌقٌة النواة -2

 . والحٌوانات

        _______________________________________________ 

 

  والعملٌات الحٌوٌة فً الخلٌةنقل المواد 

 . وظائفها بكفاءةهو ثبات بٌئة الخلٌة الداخلٌة من أجل أداء : االتزان الداخلً

  تنتقل المواد المختلفة من خلٌة إلى أخرى عبر الغشاء البالزمً بطرائق عدة للمحافظة على

 . االتزان الداخلً

 : طرائق نقل المواد عبر الغشاء البالزمً

طرٌقة انتقال المواد عبر الغشاء البالزمً من الوسط األعلى تركٌز بالمادة إلى : االنتشار -1

 . الوسط األقل تركٌز بالمادة دون الحاجة إلى طاقة

 . األكسجٌن ، ثانً أكسٌد الكربون: مثل 

من الوسط األقل تركٌز بالمواد الذائبة إلى الوسط  الماءطرٌقة انتقال : خاصٌة األسموزٌةال -2

 . كٌز بالمواد الذائبة دون الحاجة إلى طاقةاألعلى تر
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قل تركٌز إلى الوسط األعلى تركٌز، وتحتاج طرٌقة انتقال المواد من الوسط األ: النقل النشط -3

 . إلى طاقة

         ______________________________________ 

 : العملٌات الحٌوٌة التً تحدث داخل الخالٌا إلنتاج مواد مهمة

فً الخالٌا النباتٌة الحٌوٌة التً تحدث داخل البالستٌدات الخضراء العملٌة : البناء الضوئً -1

 . بتفاعل الماء مع ثانً أكسٌد الكربون بوجود أشعة الشمس إلنتاج سكر الغلوكوز

 : المعادلة اللفظٌة

  أكسجٌن +  سكر الغلوكوز                        ماء + ثانً أكسٌد الكربون 

        

العملٌة الحٌوٌة التً تحدث فً الخالٌا داخل المٌتوكندرٌا بتفاعل األكسجٌن  :التنفس الخلوي -2

 . مع سكر الجلوكوز إلنتاج الطاقة

 : المعادلة اللفظٌة

 طاقة + ماء + األكسجٌن             ثانً أكسٌد الكربون + سكر الغلوكوز 

         _______________________________________  

 

  مستوٌات التنظٌم فً الكائنات الحٌة

المتشابهة فً التركٌب والوظٌفة التً تعمل معًا إلتمام عملٌات حٌوٌة  الخالٌامجموعة 

 .النسٌجتسمى 

 . العضومجموعة األنسجة المختلفة التً تؤدي وظٌفة متخصصة تسمى 

 . الجهازمجموعة األعضاء التً تعمل معًا لتؤدي وظٌفة عامة فً الجسم تسمى 

 

 

  

 

 الشمس  أشعة

 كلوروفٌل


