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 مدرسة مصعب بن عمير

 

اصغر وحدة تركيب في اجسام الكائنات الحية وهي تؤدي وظائف اساسية الستمرار الخلية: 

او هي وحدة التركيب والبناء االساسية في الكائنات الحية بقاء الكائنات الحية  

الخلية؟  )مشاهدة (العلماء من اكتشاف تمكن س: متى   

 

في العمود الثاني توصل اليهالعمود االول وما  اسم العالم في  :صل بخط ما بين2س  

 العمود االول العمود الثاني
 العالم روبرت هوك توصل الى ان الخاليا تنتج من خاليا مماثله لها بطريقه االنقسام

 العالم فان لوفنهوك توصل الى ان النباتات تتكون من خاليا
اول من تمكن من رؤية الخاليا وذلك باستخدام مجهر بسيط 

 صنعه بنفسه
 العالم شاليدن

وذلك بعد  كائنات حيه تسبح في قطرة الماءتمكن من رؤية 
 صنع مجهره الخاص به

وانالعالم ش  

 العالم رودلف فيرشو توصل الى ان الحيوانات ايضا تتكون من خاليا  كما في النباتات

 

: اذكر فائدة واحدة الستخدام المجهر؟او ما الهدف من استخدام المجهر3س  

 

 

: ما هي بنود نظرية الخلية؟4س  
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 اختر االجابة الصحيحة 

 العالمهو تتكون من خاليا  كما في النباتات توصل الى ان الحيوانات ايضاالعالم الذي 

 روبرك هوك            فيرشو               شاليدن                         شوان

 الى ان النباتات تتكون من خالياالعالم الذي توصل 

 روبرك هوك        فيرشو                   شاليدن                       شوان

 توصل الى ان الخاليا تنتج من خاليا مماثله لها بطريقه االنقسامالعالم الذي 

 روبرك هوك        فيرشو                   شاليدن                       شوان

 اول من تمكن من رؤية الخاليا وذلك باستخدام مجهر بسيط صنعه بنفسه

روبرك هوك        فيرشو                   شاليدن                       شوان  

 

 

 

 

 س: ماذا يطلق على الطريقة التي تنتج فيها خاليا من خاليا مماثلة لها؟
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 مكونات الخلية

 تشترك جميع الكائنات الحية في ثالث مكونات اساسية وهي 

 الغشاء البالزمي                     السيتوبالزم                    المادة الوراثية

 

 

 

 

 

 المكون المفهوم وظيفته )اهميته(
 حماية الخلية من المؤثرات الخارجية

التحكم في دخول المواد وخروجها من 
 الخلية

الغشاء  غشاء رقيق يحيط بكامل الخلية
 البالزمي

_____________________
_ 

شفافة تتكون في  مادة هالمية شبه
 معظمها من الماء ومواد ذائبة فيه

السيتوبالز
 م

____________________ التحكم في انشطة الخلية المختلفة
_ 

المادة 
 الوراثية
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 الخلية بدائية النواة والخلية حقيقة النواة

 

محاطة بغالف خاص يفصلها عن  فيها المادة الوراثيةس: ماذا يطلق على الخلية التي تكون 

 السيتوبالزم؟

س: ماذا يطلق على الخلية التي تكون فيها المادة الوراثية غير محاطة بغالف خاص يفصلها 

 عن السيتوبالزم؟

 س:ماذا يطلق على التركيب المخصص التي توجد فيه المادة الوراثية؟

 

 س: حدد على الشكل  ما يشير اليه كل جزء؟ 

اي الشكلين يمثل تركيب لخلية حقيقة النواة وايها يمثل تركيب لخلية بدائية النواة؟ فسر 

 اجابتك
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 العضيات : هي تراكيب متخصصه توجد داخل الخلية متخصصه في اداء وظائف معينه 

 العضية الوظيفة
االندوبالزميةالشبكة  نقل المواد داخل الخلية  

 الميتوكندريا انتاج الطاقة 
المسؤولة عن صنع الغذاء في عملية البناء الضوئي وهي توجد 

 فقط في الخاليا النباتية والتوجد في الخاليا الحيوانية
البالستيدات 

 الخضراء
 الرايبوسومات بناء البروتينات داخل الخلية

يت للخلية ويمنحها توجد فقط بالخلية النباتية يحافظ على شكل ثا
 الدعامة

 الجدار الخلوي

 

 

 

 تقويم: اختر االجابة الصحيحة

المسؤولة عن انتاج البروتينات في الخلية هيالعضية   

البالستيدات الخضراء        الشبكة االندوبالزمية   وسومات     الرايب  الميتوكندريا           

 العضية المسؤولة عن صنع الغذاء في عملية البناء الضوئي هي

البالستيدات الخضراء        الشبكة االندوبالزمية  الرايبوسومات         الميتوكندريا          

 العضية المسؤولة عن نقل المواد الغذائية داخل الخلية هي

البالستيدات الخضراء        الشبكة االندوبالزمية   الرايبوسومات          ميتوكندريا     ال  

ثابت وتمنحها الدعامةعضية توجد فقط في الخلية النباتية وتعطي للخلية شكلها ال  

الرايبوسومات             البالستيدات الخضراء       الجدار الخلوي دريا          الميتوكن  
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 حدد على الشكل الخلية النباتية والخلية الحيوانية؟

 

 ما وجه التشابه مابين الخلية الحيوانية والخلية النباتية؟

 

 ما وجه االختالف  مابين الخلية الحيوانية والخلية النباتية؟

 

 

 تصنيف الكائنات الحية

مثل البكتيريا      الكائنات وحيدة الخلية: وهي كائنات بسيطة تتكون من خلية واحدة فقط

 البرامسيوم

العفن    الطحالب       البكتيريا او حقيقة النواة مثل البرامسيوموقد تكون بدائية النواة مثل 

 االميبا

 الكائنات عديدة الخاليا:وهي كائنات معقدة التركيب تتكون من اكثر من خلية مثل الحشرات
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 س: اعطي مثالين على كائنات 

 وحيدة الخلية:                                         عديدة الخاليا

 

تصنف البرامسيوم من ضمن الكائنات وحيدة الخلية؟ -1فسر ما يلي:  

 

تصنف الحشرات من ضمن الكائنات عديدة الخاليا؟ -2              

 

 

ن الكائنات الحية وحيدة الخلية بدائية النواة؟تصنف البكتريا من ضم -3                
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