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أخي الكريم أعريني اهتمامك وتأمل فيما يلي



Contractil/ الفجوة المنقبضة -Food vacuol2/ الفجوة الغذائية -1 vacuole

Central vacuole/ الفجوة المركزية -3

الحمضفي(OH)الكاربوكسيلمجموعةإرتباطمنالببتيديةالرابطةتتكون

الثانياألمينيالحمضفي(NH2)األمينمجموعةمعاألولاألميني

تدخل  في تكوين األغشية الخلوية•

(وىالشتالبيات ) تخزن وتستعمل في انتاج الطاقة •

تدخل في تركيب بعض الهرمونات•

عاذل للحرارة وممتص للصدمات•
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 Vacuolesالفجوات 

Cell Organellesاخللية غري احلية عضيات

اء عضيات سيتوبالزمية مختلفة الحجم ومحاطة بغش•

يشبة الغشاء الخلوى

انواعها

Food vacuol/ الفجوة الغذائية -1

لهضم تتكون بواسطة عملية البلعمة وتتم فيها عملية ا•

(األميبا)

Contractil/ الفجوة المنقبضة -2 vacuole

توجد فى الحيوانات وحيدة الخلية•

تقوم بأخراج الماء الزائد عن حاجة الخلية•
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 Vacuolesالفجوات 

Cell Organellesاخللية غري احلية عضيات

Central vacuole/ الفجوة المركزية -3

توجد فى الخاليا النباتية الناضجة •

واجسام ةاألندوبالزميتكونت من فجوات صغيرة تم تكوينها بواسطة الشبكة •

جولجى فى الخاليا النامية للنبات

ى تقوم بتخزين مواد عضوية مثل البروتين والدهون والنشا والماء كما ف•

البذور

تقوم بتخزين الصبغات الملونة فى الزهور•

عزل المواد األيضية السامة عن السيتوبالزم•

ى الحجم تساهم فىى نمو النبات بأمتصاص كميات كبيرة  مما يجعلها تزيد ف•

ويستطيل النبات

تقوم بنقل افرازت خلوية الى الخارج•
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Introdactionمقدمة 

ذرة الكربون مكون أساسي في تركيبها وتكون هياكل كربونية مع ذرات كربون•

اخرى على شكل سلسلة او متفرع او حلقى

يميائية ترتبط الهياكل الكربونية مع مجموعات وظيفية اخرى ترجع اليها الصفات الك•

.العضوىوالطبيعية للمركب 

انواع الجزيئات العضوية بالخلية

الكربوهيدرات . 1 /Carbohydrates

الدهون . 2/Lipids 

البروتينات . 3/Proteins 

األحماض النووية . 4/Nucleic Acids 
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 Carbohydrates/ الكربوهيدرات .1

تحتوى على الكربون والهيدروجين واألكسجين•

اهميتها

للطاقةرئيسىمصدر . 1

لبعض اجزاء الخليةاساسىمكون . 2

(كيتين الحشرات–األحماض النووية –سيليلوز الخلية )

نتخزن على هيئة نشا في النبات وجليكوجين في الحيوا. 3

(  الكبد والعضالت) 

انواع الكربوهيدرات

سكريات أحادية . 1 /Monosaccharides

سكريات ثنائية . 2 /Disaccharides

سكريات متعددة . 3 /Polysaccharides



13

 Carbohydrates/ الكربوهيدرات 

سكريات أحادية

األكسجينبهايتصلالكربونذراتسلسلةمنتتكون•

(الفركتوزجلوكوزو).والهيدروجين

.الكربونذراتعددهى(n)حيث-n(CH2O)الجزيئيةالصيغة•

tetrosesورباعية(trioses)الكربونالثالثيةالسكراتتضم•
والسداسيةpentoseوالخماسية(4=الكربونذررات)

hexosesوالسباعيةheptoses.

ثنائيةسكريات

السكراتمنمختلفتيناومتشابهتينوحدتينارتباطمنتتكون•

سكريةرابطةبواسطةاألحادية

منالسكرقصب(C12H22O11)الجزيئيةبالصيغةتمثل•

ونلبوالالسكرقصب)األستخدامالشائعةالثنائيةالسكرات
(الشعير
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 Carbohydrates/ الكربوهيدرات 

سكريات متعددة

اكتر من وحدتين من السكرت األحادية•

n (C6H10O5)الصيغة الجزيئية  •

من نوع واحد من السكرات األحادية: سكرات متعددة متجانسة 

اكتر من نوع: سكرات متعددة غير متجانسة 

الغذائيةالسكريات المتعدده 

النباتىمعظمها متجانسة مثل الجليكوجين والنشا 

التركيبةالسكريات المتعددة 

(للحشراتالخارجىالهيكل ) والكيتين ( جدار الخلية)النباتىمثل السيليلوز 
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LIPIDS/ الدهون .2

تضم الزيوت النباتية والحيوانية والشموع•

تتركب من الهيدروجين واألكسجين والكربون•

ال تذوب فى الماء وتذوب فى المذيبات العضوية•

مثل الكحول وتتكون من الجليسرول واألحماض الدهنية 

وظائف الدهون

تدخل  في تكوين األغشية الخلوية•

(الشتوىالبيات ) تخزن وتستعمل في انتاج الطاقة •

تدخل في تركيب بعض الهرمونات•

عاذل للحرارة وممتص للصدمات•

رولللجليسالتركيب الجزيئي 
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LIPIDS/ الدهون 

FATTY ACIDS/ أنواع األحماض الدهنية 

مشبعة

(الكبرويك) جميع الروابط الكربونية يشغلها الهيدروجين •

(الزبد–السمن ) صلبة عند حرارة الغرفة •

غير مشبعة

(الكروتونك)توجد روابط ثنائية بين ذرات الكربون •

(الزيوت النباتية والحيوانية) سائلة عند حرارة الغرفة •
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LIPIDS Types/ انواع الدهون 

TRUE FATS( المتعادلة ) الدهون الحقيقية -1
تتكون من جزئ جليسرول وثالث جزيئات من•

األحماض الدهنية

PHOSPHOLIPIDS/ الدهون الفوسفاتية -2

تحتوى على مجموعة فوسفاتية تحل محل •

احد األحماض الدهنية

توجد فى تركيب األغشية الخلوية فى•

(محبة للماء)طبقتين احداهما مستقطبة 

(غير محبة للماء)واخرى غير مستقطبة 

تنظم عملية النفاذية عبر الغشاء الخلوى•
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LIPIDS Types/ انواع الدهون 

Steroids/ األستيرويداتدهون -3

حلقات كربونية مرتبطة ببعضها4مركبات حلقية تحتوى على •

الكوليستيرول–الهرمونات الجنسية –فيتامين د : مثال •

Waxes/ الشموع -4
احماض دهنية مرتبطة بكحوالت اخرى غير

الجليسيرول

ل شمع عس)تفرزها بعض الكائنات الحية 

(النحل

صلبة عند درجة حرارة الغرفة

اتغطاء واقى لبعض الكائن–مصدر للطاقة 
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Proteinsالربوتينات .3

مكون لألغشية الخلوية والعضالت واألنسجة الضامة والهرمونات•

تحتوى على عناصر الكربون والهيدروجين واألكسجين والنيتروجين•

ينالهيئة التركيبية للبروت

الوحدة التركيبية للبروتين: األحماض األمينية •

:من األمينىيتركب الحمض •

o (قاعدية: )مجموعة أمين

o (حامضية:)كاربوكسيلمجموعة

o مجموعة جانبية (R :)مسؤولة عن الخواص ة وهي هي بقية الحامض االميني
الفيزيائية والكهربائية للحمض
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Proteinsالربوتينات 

Polypeptidesالببتيدمتعدد 
ببتيديةعدد من األحماض األمينية مرتبطة ببعضها بروابط 

في الحمض ( OH)الكاربوكسيلمجموعة إرتباطمن الببتيديةتنشأ الرابطة 

في الحمض األميني الثاني( NH2)األميني األول مع مجموعة األمين
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Types of amino acidsأنواع األمحاض األمينية 

تكوينهاالجسميستطيعال:األساسيةاألمينيةاألحماض•

انتاجهاالخالياتستطيع:اساسيةالغيراألحماض•

:التاليهالمجاميعالياالمينيهاالحماضتقسيميمكنكما

:منمكونةدلةاالمتعاألحماض-أ

البعضو(للماءمحبه)هيدروكسيلمجموعةتحوىبعضها:مسقتطبة

أميدوأمينمجموعةعلييحتوياالخر

ومجموعةهيدروكسيلمجموعةتحوى:مسقتطبةالغيراألحماض-ب

االمين

:متعادلةالغيراالحماض

كاربوكسيلمجموعتىتحوى:الحمضيةاألحماض-أ

أمينمجموعتىتحوى:القاعديةاألحماض-ب
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Proteinsالربوتينات 
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Proteinsالربوتينات 

مناالمنيجمموعةموقعحسبعلياالمينيةاالمحاضانواع
:الكربوكسيلجمموعة

مجموعةترتبط:(الفا)األلفاتيةاألحماض•

سيلللكربوكالفاالمجاورةالكربونبذرةاألمين

ذرةبيرتبطاألمين:(بيتا)البائيةاألحماض•

كربونذرةمنالثانية–بيتاالكربون

الكربوكسيل

بذرةيرتبطاألمين:(جاما)الجيميةاألحماض•

كربونذرةمنالثالثة-جاماالكربون

الكربوكسيل
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Proteinsالربوتينات 
البروتينات بناء أنواع 

على الهيئة التركيبية
:  البروتينات الليفية •

-رالشع)الياف قوية ال تذوب فى الماء 

(األظافر

:  البروتينات الحبيبية •

تذوب فى الماء–الشكل حبيبى

ياانواع البروتين وظيف

(الغضاريففىالكوالجين : ) بروتينات تركيبية •

(األنزيمات: ) بروتينات أيضية •

سولين األن–األسموزىتنظيم الضغط : ) بروتينات تنظيمية•

(والسكر

(الهيموجلوبين ونقل األكسجين: )بروتينات النقل •

(طحالالفىالفيرتين يخزن الحديد : )بروتينات التخزين •

(التالعضفىاألكتين والميوسين : )األنقباضبروتينات •

(األجسام المضادة: ) بروتينات دفاعية •

(المستضدات على سطح الخلية: )بروتينات التعرف•



https://www.youtube.com/watch?v=FXfcKdD052w
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