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2C0NTANTS 2احملتويات

4

هالصفح املوضوع احملاضرة



5



6



1

2

3

4



8



هو العلم الذي يهتم بدارسة كل  ما يتعلق 
.قةبالكائنات احلية من حيوان و نبات و كائنات دقي
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(:Morphology)علم الشكل الظاهري -1

.يهتم بدراسة الشكل الخارجي للجسم واألجزاء المكونة للجسم الحيواني 

(:(Histologyعلم األنسجة -2

.يدرس التركيب الدقيق لكل نسيج وأنواع األنسجة المكونة للعضو 

(:(Cytologyعلم الخلية -3

يدرس تركيب الخلية وأنواع الخاليا المختلفة ومن هذا العلم تفرع 

.  علم كيمياء الخلية وعلم وراثة الخلية

:(Physiology)علم وظائف األعضاء -4

.يدرس األعمال الحيوية لكل عضو من أعضاء الجسم

(:Embryology)علم األجنة -5

يدرس تكوين األجنة في الحيوانات المختلفة ومنشأ األجهزة واألنسجة 

.التي تكون جسم الجنين

10
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(:Taxonomy)علم التصنيف و التقسيم -6

.يدرس الحيوانات المختلفة ويضعها في مجموعات متجانسة 

(:Ethology)علم السلوك -7

.يهتم بدراسة سلوك الكائن الحي في بيئته الطبيعية

(:paleontology)علم االحافير -9

.  يدرس الكائنات الحية المنقرضة  و البائدة بواسطة االحافير

(:genetics)علم الوراثة -10

.ةيدرس تراكيب ووظائف الجينات و كيفية انتقال الصفات من االباء الى الذري

(:molecular Biology)علم الحياة الجزيئية -11

.يدرس االسس الكيمائية للكائنات الحية

(:Ecology)علم البيئة -12

.يدرس العالقة بين الكائن الحي و البيئة التي يعيش فيها
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(Growth and Development):القدرة على النمو و التطور -1

ن الغذاءالزيادة في حجم الكائن عن طريق التغذية واستخالص المواد الكيميائية م

.الحيودخولها ضمن سلسلة من التفاعالت الكيميائية مكونة بذلك أجزاء الكائن

 (Reproduction)::القدرة على التكاثر-2

ظاقدرة الكائن الحي على إنتاج ذرية جديدة من نوعه جنسيا أو ال جنسيا محاف

.بذلك على نوعه من االنقراض

12

ض يتميز كل نوع من الكائنات الحية بصفات خاصة به اال ان هناك بع

الخصائص المشتركة بين الكائنات الحية
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:(Irritability):اإلحساس-3

.  والداخليةللمؤثرات الخارجيةقدرة الكائن الحي على االستجابة 

(Movement):: القدرة على الحركة -4
أو الحركة الذاتية الحيواناتالحركة الذاتية من مكان إلى آخر مثل 

.الموضعية مثل ازهار دوار الشمس
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(:(Organization:التعضية-5
تكوين انتظام المواد الكيميائية المختلفة التي تدخل في

.الكائن الحي في مستويات متدرجة في التعقيد



15

(Metabolism):: القيام باأليض-6

ن مجموعة من التفاعالت الكيميائية المختلفة  تحدث إلنتاج الطاقة و قد تكو
.(Catabolism)االنتقاضىأو  ( Anabolism)االبتنائى

(Adaptation)::التكيف-7

.لق فيهاالتهيؤ واالستعداد الذاتي للكائن الحي للعيش تحت ظروف بيئته التي خ

15



https://www.youtube.com/watch?v=2OJeZ8q75KA
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أخي الكريم أعريني اهتمامك وتأمل فيما يلي
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هي وحدة البناء والتركيب والوظيفة في الكائنات الحية

غيرأومتمايزةخاليامجموعةأوخليةأيهو

نطبقتأيالحيويةبالوظائفبقيامهاتتصفمتمايزة

الحيةالكائناتخصائصمنأيعليها



عليهاأطلق,الخليةشاهدمنأول.م1665عامفي▪

.الفلينمنشريحةفىهوكروبرتالعالمهوخليةاسم

حيةكائناتشاهدمنأولليفنهوكالهولنديالعالم▪

منمراتتسعأكبركبيرهتقوةبمجهرالخليةوحيدة

هوكروبرتمجهر

22



.Electronic microscopeاإللكتروني المجهر -1

.Ultracentrifugationالطرد المركزي الفائق السرعة -2

.Autoradiographyالتصوير باإلشعاع الذاتي -3

2323



حين أعلن كل من 1838في عام Cell theoryظهرت نظرية الخلية ▪

SchwannشوانوSchleidenشليدن

.  )والوظيفة لجميع الكائنات الحيةأن الخلية هي وحدة التركيب(

:Cell Lineageنظرية تسلسل الخاليا▪

 Cellنظرية تسلسل الخاليا 1858عام Virchowفيرشوأعلن ▪

lineage (بمعنى أن الخاليا ال تنشأ إال من انقسام خاليا سابقة لها.)

الخلوية المتطورة النظرية ▪

تينات من في أوائل السباستيرباإلثبات الذي قدمته تجارب العالم حظيت 

.القرن التاسع عشر 

24
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اخلاليا أولية النواة  
Prokaryote

اخلاليا احلقيقية 
Eukaryote  .

النواةوجودعدم)
Nucleus)هووالنواة

ادةاملعلىحيتويتركيب
أنهغرياخلليةيفالوراثية

فإنالنواةوجودمنبدلا 
ريياوالبكتالركتسياالدنا

يفبروتنيمعيرتبط
نظريتسمىمنطقة
.Nucleoidالنواة

26



اةالفرق بين خاليا أولية النواة و خاليا حقيقية النو

:Prokaryotic cells))أولية النواة الخالياخصائص -أ

:بسيطة التركيب  ومن خصائصهالكائنات هي خاليا 

تحتوي على كروموسوم واحد يعرفو وجود غشاء نووي يحيط بالنواة عدم ( 1

.Genephoreبالجينوفور 

زمية العديد من مركبات الخلية الحقيقية مثل الشبكة األندوبالتفتقر وجود ( 2

.جولجى والميتوكوندريات والبالستيدات وغيرهمجهاز ووالفجوات 

مات بالريبوزتعرف ذو كثافة عالية ومليئة بأجسام دقيقة البروتوبالست ( 3

Ribosomesوالتي تعتبر مراكز لتكوين البروتينات.

زيمات الغشاء البالزمي يثنى مكونا طيات تسمى الجسيمات المتوسطة تحوي إن( 4

.إلنتاج الطاقة

27
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(. Mycoplasmas)البالزما الفطرية 

تطفل تعتبر من اصغر الكائنات اولية النواة بعضها يعيش حرا و العض االخر ي

على النبات و الحيوان 

2828



(. Bacteria)البكتريا 

2929



(Blue-green algae)الطحالب الخضراء المزرقة 

3030
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Eukaryotic)النواةحقيقيةخالياالخصائص-ب cells):

إلىليةالخيقسمثقوببهنوويغالفأوبغشاءمحاطةحقيقيةنواةبوجودتتميز▪

والسيتوبالزمالنواةقسمين

البالزميبالغشاءالسيتوبالزميحاط▪

بجدار"يعرفسميكبجدارالخارجمنالبالزميالغشاءيحاطالنباتيةالخاليافي▪

“الخلية

سنتيمتراتعدةإلىمكعبميكرون10من)النواةاوليةمنالحجمفيأكبر▪

أقلزمالبرتوبالوكثافة(مكعبة

وطولهامكعبميكرون1000–200بينماحجمهايتراوحاإلنسانجسمفي▪

.العصبيةالخالياطولمثلأقدامعدةإلى

31



(.  Animal Cell)خلية حيوانية 

3232



(.  Plant Cell)خلية نباتية 

3333



https://www.youtube.com/watch?v=URUJD5NEXC8
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ال يوجد -يوجد في الخاليا النباتية والخاليا أولية النواة

في الخاليا الحيوانية

الخلويالجداربهيتميزتجويفاوانخفاضاتهو

ساعواالتالعمقفيمختلفالنباتيةالخالياالثانوي

DNAالحامضمنبتوجيهالبروتيناتبناء
جخارلألستخداماوالسيتوبالزمداخللألستخدام

ةالشبكعلىالمصنعالبروتينحالةفيالخلية

األندوبالزمية
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ال -اةيوجد في الخاليا النباتية والخاليا أولية النو▪

يوجد في الخاليا الحيوانية

وزيحيط بالخلية من الخارج ويتكون من السيليل▪

Plasmodesmataالبالزموديزماتيتخللة▪ /

لية تمر من خسيتوبالزميةخيوط :البالزموديزمات▪

الى اخرى وتربط الخاليا ببعضها

دعمهايعطى الخلية شكلها الثابت ويحميها وي: الوظيفة
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:  يتركب الجدار الخلوي من ثالث أجزاء 
Middle Iamella/الصفيحة الوسطى -1

Primary wall/ االبتدائيـ الجدار  2

Secondary wall/ الثانويـ الجدار  3

بالنقر كما يمكن أن يحتوي تركيب الجدار االبتدائي أو الثانوي على تركيب يسمى
Pits
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Middle Iamellaالصفيحة الوسطى-1 /

Intercellularخلويةبينمواد▪ substancessبينوتقعمتبلورةغير

النسيجنلتكويالمفردةالخالياوتربطالمتجاورةللخاليااالبتدائيةالجدر

Pecticبكتينيةموادمنأساسا  وتتكون▪ substancesمعتتحدقد

،الخشبيةةاألنسجفيوخاصةتكوينهافياللجنينمادةتدخلوقدالكالسيوم،

Compoundالمركبةالصفيحة middle lamella /

منجزء+االبتدائيالجدار+اللجنينمادة+الوسطىالصفيحةتشمل▪

.الثانويالجدار

.واألليافالقصيباتفيالمركبةالصفائحتوجد▪
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/ Primary wallالجدار االبتدائي-2

نمكثيرفيالوحيدالجدارأنهكماـالخليةنموأثناءاوالويتكوناألساسيالجدار▪

الخالياأنواع

يختلفوتركيبهفياللجنينيدخلوقدالسليولوز،وأشباهالسليولوزمادةمنيتكون▪

بذرةيرماندوسبخالياكجدررقيقا  )السليولوزمادةترسبحسبأخرىإلىخليةمنسمكه

.(البلحنخيل

الحديثةاومشتقاتهاإلنشائيةالخاليافقطابتدائيةجدربوجودتتميزالتيالخاليامن▪

رباليةالغوالخالياالكولنشيميةوالخالياالبرنشيميةالخاليامثلالحيةالخالياوكذلك

.الزالليةوالخالياالمرافقةوالخالياالغرباليةاألنابيبوعناصر
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/ Secondary wallالجدار الثانوي-3

وأشباهوزالسليولأوالسليولوزمنأساسا  ويتكونالتكوينفياالبتدائيالجداريلي▪

.اللجنينمادةلترسبنتيجةالتركيبيتغيروقد.السليولوز

واالستطالةالنموعناالبتدائيالجدارتوقفبعدالتكوينفىيبدأ▪

.لخشباوبرنشيمةواألوعيةوالقصيباتاألليافمثلالنباتخالياجميعفيويتكون▪
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يةالنباتالخالياجدرفىتقعواالتساعالعمقفيمتفاوتةتجاويفأوانخفاضات▪

Primaryاالبتدائيةالنقريةبالحقولتسمى▪ pit-fieldsفيوجودهاحالةفيوذلك

ضوحهاوويزدادالحجمفيوزيادتهالبروتوبالستنمونتيجةتمددهعنداالبتدائيةالجدر

الثانويةرالجدفيوجودهاحالةفيبالنقرتسمىبينماالسمكفياالبتدائيالجذربازدياد

Pits/النقر
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األتيةتراكيبالمنالنقرةوتتكون

pit membraneالنقرة غشاء .1 /

pit cavity /تجويف النقرة.2

Pit aperture /فتحة النقرة.3

Types of pits/  انواع النقر 

Primary pit /حقول النقر االبتدائية-1

الحجم تظهر بالجدار االبتدائي عند تمدده نتيجة نمو البروتوبالست وزيادته ب▪

.ويزداد ظهورها بازدياد سمك الجدار 

 .تمر خاللها Plasmodesmataتتميز هذه الحقول بوجود روابط بالزمية ▪
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Simple Pits /البسيطةالنقر -2

.الثانويةلجدرانافىتوجد▪

متجانسقطرذات▪

ثانويجدارعلىالمحتويةةييمشالبرنالخاليابعضفيوتوجد▪

كالخشبالناقلةالعناصرمنكثيرفيموجودةانهاكما▪

.الخاليامناخرىانواعوفيااللياففيوتوجد▪
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Bordered pits /المضفوفةالنقر -3

الىدويمتالنقرةغشاءعنالثانويالجداربهاينفصل▪

فةبالضيعرفماومكوناالرقةفيمتدرجاالخليةداخل

Border

عدةمتباتظلبلالوسطفيالضفةحوافتلتقيوال▪

.النقرةفتحةهيمركزةفتحةلتكون



49

القنويةأوالمتشعبةالنقرة-4
Ramiform or branched pits

.كبيرةزيادةالجدارسمكيزدادعندماظهرت▪

جويفتبينماتصلقنواتشكلوتتخذعميقةتصبحالنقر▪

.وسطحهاالخلية

فيالحالهيكمامتشعبةالقنواتهذهتكونماوكثيرا▪

stone}الحجريةالخاليا cells}العرموطثمارفيالموجودة.
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Lipidsدهون . 1

Cell membraneتركيب غشاء اخللية  

:نانوميتر ويتركب من 5–4سمكة يتراوح من . يحيط بالخلية من الخارج▪

:  دهون فوسفاتية . أ

تشكل الوحدات التركيبية األساسية▪

رأس ) األستقطابطبقة مزدوجة ثنائية ▪

(ذيل غير مستقطب–مستقطب 

ى تعمل عل–استيروديةدهون : كوليستيرول. ب

ثبات تركيب الغشاء

تلعب –الخارجىعلى السطح :دهون سكرية . ج

المناعة وتحديد فصائل الدمفىدور 

بيةخاليا الدم والعصفىتوجد :دهون بروتينية . د
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Proteinsبروتينات -2

Cell membraneتركيب غشاء اخللية  

Mosaic shape/ من الغشاء ويتميز الى الشكل الفسيفسائي % 50•

Channel proteins/ بروتينات قنوية 

(الكلور)تسمح بمرور بعض المواد بسهولة •

 Carrier proteins/ بروتينات حاملة 

ينقل مواد خاصة عبر الغشاء•

Receptor proteins/ بروتينات مستقبلة 

(الهرمونات) ترتبط ببعض المواد •

Cell recognition proteins/ بروتينات تعريف الخلية 

بروتينات سكرية تعمل على تعريف الخلية•

تتعرض الخاليا الحاملة لها للمهاجمة بواسطة الجهاز المناعى•

Enzymatic proteins/ بروتينات انزيمية 

تحفز تفاعالت خاصة بارتباطها بمواد مراد نقلها•
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أشكال بروتينات الغشاء البالزمي

Cell membraneتركيب غشاء اخللية  
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The Function Of Cell Membraneوظائف الغشاء البالزمي 

Cell membraneتركيب غشاء اخللية  

يحدد شكل الخلية ويحافظ عليها-1

تنظم نقل المواد عبر والتىDifferential permeability/ يتميز بالخاصية التفاضلية -2

الغشاء

Cell transport/ طرق النقل 
(  ال يتطلب طاقة)Passive transport/  النقل السالب.1

:ويتم من خالل .. األقل تركيز او اقل شحنات وال يتطلب طاقةاألتجاةفى

انتقال الماء في اتجاه ذو التركيز العالي من المواد المذابة:Osmosis/ األسموزية▪

..انتقال المواد من األعلى تركيز الى األقل: Diffusion/ :األنتشار▪

األنتشارانواع 

(ثاني اكسيد الكربون–األكسجين –الكحوليات ) مرور عدد محدود من المواد : بسيط . أ

–( الجلوكوز–األحماض األمينية )االنتقال من التركيز العالي الى المنخفض : مدعم . ب
يحتاج الى حامل بروتيني



54 Cell membraneتركيب غشاء اخللية  

يحتاج الى حوامل بروتينية–من التركيز األقل الى األعلى ▪

(ATP/ تكسير ) يتطلب طاقة ▪

انواعة

Active transport/ النشط النقل.أ
كيزانتقال الجزيئات بواسطة بروتينات انزيمية قابلة للدوران ضد التر

 Endocytosis/ الخلوىاألدخال.ب
-البلعمة ) مرور الجزيئات الكبيرة  عن طريق األقدام الكاذبة وابتالعها 

(Phagocytosis
Exocytosis/  الخلوىاألخراج.ج

(الفجوات المنقبضة ) طرد المواد الغير مرغوبة خارج الخلية 

 Energy requiring transport/ النقل التى يتطلب طاقة -2



55 Cell membraneتركيب غشاء اخللية  

الجدول التالي يبين ملخص لميكانيكيات مرور المواد عبر غشاء الخلية
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Structura /السيتوبالزمتركيب  Of Cytoplasm

The Cytoplasm Structureتركيب السيتوبالزم 

.الخليةتجويفتمأل–القوامهالميةمادة-▪

–بروتين%20-ماء%95–70منيتكون–الخليةحجممن%65حوالى-▪

.وايوناتودهونسكرات

والدهونروتينالببناء)األيضيةالتفاعالتجميعفيهويتمالعضياتجميعفيهتسبح-▪

.(والسكرات

زمالسيتوبال
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Endoplasmic Reticulumاألندوبالزميةالشبكة -1

Live Cell Organellesاخللية احلية عضيات

من األغشية تتكون من الدهون والبروتيناتمجموعة ▪

الدقيقة المتشابكة األنبيبياتتتخذ شكل ▪

والنووىالخلوىتوجد في السيتوبالزم كما تتصل  بالغشاء ▪

انواعها▪

Rough endoplasmic reticulum/ المحببة األندوبالزميةالشبكة .1▪

الريبوزوماتتجاويف انبوبية مفلطحة تلتصق بها -▪

الوظيفة▪

تكوين البروتينات داخل الخلية-1▪

السكريات الى بعض البروتيناتبأضافةالجليكوبروتيناتتصنيع -2▪

الخلوىحيث يدخل في تركيب الغشاء ▪



58 Live Cell Organellesاخللية احلية عضيات

Smooth endoplasmic reticulumالملساء األندوبالزميةالشبكة .2

ترتبط بالريبوزوماتال ▪

الوظيفة

داتالدهون الحقيقية والفوسفاتية واألستيرويبناء ▪

ى تحويل الجليكوجين ال)في أيض السكرياتتساهم ▪

(جلوكوز

ة السمية بتحويل المركبات السامة الى مواد ذائبازالة ▪

يمكن اخراجها من الجسم
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Ribosomesالرايبوسومات -2

Live Cell Organellesاخللية احلية عضيات

(اولية وحقيقية)توجد في جميع الخاليا –اجسام كروية الشكل •

rRNA/ الرايبوزىالنووىتحتوى على الحامض •

توجد حرة في السيتوبالزم فرادى او مجموعات او •

متصلة  مع الشبكة األندوبالزمية

تتكون من جزئين

تحت وحدة كبيرة  -أ

تحت وحدة صغيرة -ب

الحامضمنبتوجيةالبروتيناتبناء:الوظيفة

DNAاولألستخدامالسيتوبالزمداخللألستخدام

علىالمصنعحالةالبروتينفيالخليةخارج

األندوبالزميةالشبكة



https://www.youtube.com/watch?v=biH6_MIVYLc

file:///D:/backup 7-9-1432/Documents/مقرر الوراثة/Genetics Course 2009/مقطع مؤثر جداً - رسالة مهمة إلى مستخدمي الإنترنت .wmv
https://www.youtube.com/watch?v=biH6_MIVYLc
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الىةالناتجالطاقةتحويلطريقعنالطاقةوتخزينبناءمركز
ATPناألدينوسيفوسفاتثالثىالطاقةمركبفيمختزنةطاقة

منتتكوناألليافمنكشبكةيعملالذيالخلويالهيكللوجود

الخليةعضياتتثبيتفيوتساعدGlobular/حبيبيةبروتينات

.للخليةالداخليةالدعامةوتعطى

Nuclear membrane/ النووىالغشاء .1

Chromatin/ الكروماتين .2

 Nucleolus/ النوية .3

Nuclear Sap/ النووىالسائل .4
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 Mitochondria/الميتوكوندريا-3

Live Cell Organellesاخللية احلية عضيات

قطرها-ميكروميتر5-2:طولها)الشكلكرويةاوعصويةاجسام▪

(ميكروميتر1.0–5.0:

:التركيب

مزدوجةطبقةمنمنهمكليتركب)داخلىوغشاءخارجىغشاء▪

(وبروتيناتالفوسفاتيةالدهونمن

مساحةلزيادةCristae/داخليةثنياتالداخلىالغشاءيكون▪

ئيةالكيمياالتفاعالتمنالعديدعليةيتمالذىالداخلىالسطح

علىيحتوىبسائل(Matrix/الحشوة)الداخلىالتجويفيمتلئ▪

Cellular/األكسدةانزيماتمنالعديد respiration

:الوظيفة

اقةطالىالناتجةالطاقةتحويلطريقعنالطاقةوتخزينبناءمركز•

ATP/األدينوسينفوسفاتثالثيالطاقةمركبفيمختزنة
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Golgi bodiesجولجىجهاز -4

Live Cell Organellesاخللية احلية عضيات

بطترتبعضهافوقمتراصةمفلطحةجوفاءاكياس▪

بالسكراتمملؤةاألطرافعندالحويصالتمنبعدد

شبكةالفيتكوينهاتمالتيالبروتيناتاوالدهوناو

األندوبالزمية

الوظيفة

مثليةالسكرالسالسلعلىالتعديالتببعضتقوم.1

.الفوسفاتاضافة

اماكنالىحويصالتداخلالنواتجبعضنقل.2

(Exocytosis)خارجهااوالخليةداخل

الحويصالتبعضمنالهاضمةاألجسامتكوين.3

والسليولوزالمخاطيةالسكرياتبناء.4
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Lysosomesاألجسام الهاضمة -5

Live Cell Organellesاخللية احلية عضيات

0.5–0.2:قطرها)صغيرةحويصليةاجسام▪

جولجىاجسامبواسطةوتتكون(ميكروميتر

األنزيماتمنالعديدعلىوتحتوى

الوظيفة

تقوم. لىاالمعقدةالغذائيةالمركباتبتحليل1

بسيطةمركبات

هضم. الخليةفيالمطلوبةغيرالعضيات2

تحليل. موتهاعندالخلية3

الىتحولةعندذنيبةابوفيالذيلتحلل:مثال)

(ضفدع

السموممثلبالخليةالضارةاألجسامابادة.4

والميكروبات
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Peroxisomes/ األجسام الدقيقة / البركسيزومات -6

Live Cell Organellesاخللية احلية عضيات

–0.2قطرها–واحدغشاءذوحويصليةصغيرةعضيات▪
ميكروميتر0.5

الدهونايضخاليافيوتكثراألندوبالزميةالشبكةمنتتكون▪

الصفراويةاألحماضبناءفيوتساعد

اهمها..األنزيماتمنالعديدعلىتحتوى▪

(امس)الهيدروجيناكسيدفوقمركبتعطراكسدةانزيمات.1▪
اكسيدفوقتحولCatalase/محفزةانزيمات.2▪

ماءالىالهيدروجين

النباتفي▪
فيدوروتلعبGlyoxysomes/الجاليكسيزوماتتسمى▪

احاديةسكراتالىالدهنيةاألحماضبتحويلالبذورانبات

.النباتيحتاجها

ألوكسجينااستخدامبتحفيزالضوئىالبناءتفاعالتفيتسهم▪

.التفاعالتفيالمطلوبالكربوناكسيدثانىوتحرر
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Centrosomesاألجسام المركزية -7

Live Cell Organellesاخللية احلية عضيات

فقطالحيوانيةالخليةفيتوجد▪

النواةقرباثنانعددها▪

األنيبيباتمنمجموعات9منيتكونجسمكل▪

(انيبيات3المجموعة)الدقيقة

نانوميتر150قطرهااسطوانيشكلفيملتفة▪

حورالميشبةماويوجدمركزيةانيبياتيوجدال▪

الوظيفة▪

تكوين. الخليةانقساماثناءالمغزل1

تكوين. األهدابمنشأ)القاعدىالجسم2

(واألسواط

مركز. الدقيقةاألنيبياتبناء3
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Cytoskeltonهيكل الخلية -8

Live Cell Organellesاخللية احلية عضيات

Globular/شبكة من األلياف تتكون من بروتينات حبيبية •
الخليةعضياتتثبيت فىتساعد •

تعطى الدعامة الداخلية للخلية•



72

Cytoskeltonهيكل الخلية 

Live Cell Organellesاخللية احلية عضيات

Microfilaments/ خيوط األكتين / الخيوط الدقيقة -1▪

(عدة سنتيميترات) وطويلة ( نانوميتر7) الياف رفيعة ▪

عضها تلتف حول ب( األكتين) تتكون من سلسلتين من البروتين الحبيبي ▪

لتعطى شكل حلزونى

توجد على شكل  شبكة او حزم وتساعد فى تدعيم الخلية▪

تساعد على حركة خمالت األمعاء▪

تساعد فى األنقسام السيتوبالزمى▪

في النبات تساعد على حركة البالستيدات فى اتجاهات معينة▪
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Intermediate filaments/ الخيوط المتوسطة -2

(ميكروميتر100-10)وطولها ( نانوميتر11-8قطرها )الياف بروتينية ▪

سالسل من الياف متعددة الببتيدات فى شكل ضفيرة ثالثية▪

تكون الهيكل الدعامى داخل الخلية▪

تدعم الغشاء النووى والخلوى وتكون روابط بين خلوية▪

تساعد فى وظيفة الخلية العصبية▪
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Microtubules/ األنيبيبات الدقيقة -3

(ميكروميتر25–0.2)وطولها ( نانوميتر25)قطرها –انيبيبات اسطوانية مجوفة ▪

:تتكون من نوعين من البروتينات الحبيبية هى ▪

تيوبيولين–الفا ▪

تيوبيولين–بيتا ▪

يتصالن ببعضهم ليكونا شكال مزدوج▪

Centrosomes/تتكون بواسطة األجسام المركزية ▪

الوظيفة▪

تدعيم الخلية▪

(خيوط المغزل) تساعد فى األنقسام الخلوى ▪

تدخل فى تركيب األهداب واألسواط▪

(  مسارات داخلية) تسهل حركة العضيات داخل الخلية ▪
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Cilia and Flagellaاألهداب واألسواط -9

Live Cell Organellesاخللية احلية عضيات

األهداب قصيرة وكثيفة-زوائد على سطح الخلية ▪

األسواط طويلة وقليلة▪

التركيب▪

مجموعات من األنيبيات الدقيقة 9▪

(المجموعة زوج واحد من األنيبيات) ▪

.تصطف فى شكل اسطوانى ▪

ويوجد زوج فى المنتصف▪

ترتكز على جسم قاعدى فى السيتوبالزم▪

الوظيفة▪

فى الحيوانات وحيدة: الحركة األنتقالية▪

(الحيوانات المنوية–البراميسيوم ) الخلية ▪

الخاليا المبطنة: الحركة على سطح الخلية .  2▪

للقصبة الهوائية▪



76

 Plastids/البالستيدات-10

Live Cell Organellesاخللية احلية عضيات

.والطحالبالخضراءالنباتاتفىقرصيةعضيات▪

يسمىتجويفحولداخلىواخرخارجىبغشاءمحاطة▪

.األنزيماتمنعديدعلىتحتوىوالتىStroma/الحشوة

اسباألكيتعرفاسطوانيةحبيباتعلىالحشوةوتحتوى▪

عددمنقريصىكيسكليتركبGrana/القريصية▪

غشائيةاكياسوهىThylakoids/القريصاتمن▪

جوفاء

صفيحاتبواسطةببعضهاترتبطومفلطحةمستديرة▪

Lamelli/غشائية

Photosynthesis/الضوئىالبناءعمليةحدوثموضع▪
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PlastidsTypesالبالستيداتأنواع 

Live Cell Organellesاخللية احلية عضيات

(على حسب نوع الصبغيات )–انواعها 

Chloroplasts/ الخضراء البالستيدات. 1

الىChlorophyll/اليخضورصبغياتعلىتحتوى•

وهىCarotenoids/الجزرانيةالصبغياتجانب

.للنباتاألخضراللونعنمسؤلة

Chromoplasts/الملونةالبالستيدات.2

وأ(الطماطم)حمراءجزرانيةصبغياتعلىتحتوى•

.(الجزر)برتقاليةأو(الفلفل)صفراء

Lucoplasts/البيضاءالبالستيدات.3

صبغياتعلىتحتوىال•

.تعمل كمراكز لتخزين النشا•
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Nucleusالنواة -11

Live Cell Organellesاخللية احلية عضيات

كروية الشكل تحتوى على حامض ▪

▪DNAوالذى يحمل المعلومات الوراثية

التركيب▪

Nuclear membraneالنووىالغشاء .1▪

(خارجى وداخلى )مزدوج –يحيط بالنواة ▪

.يفصلهم فراغ بين غشائى▪

يتكون من طبقة مزدوجة من الدهون▪

الفوسفاتية▪

ينظم مرور المواد بين النواة والسيتوبالزم▪

عبر الثقوب النووية▪
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Nucleusالنواة 

Live Cell Organellesاخللية احلية عضيات

Chromatin/ الكروماتين .2

وتمثل الكرموزوماتDNAشبكة من الخيوط الملتفة من مادة •

:الكرموزومات 

زوج فى 23)اجسام عصوية توجد فى ازواج متماثلة وبأعداد محددة حسب نوع الكائن •

(األنسان

RNAحامض + بروتين غير هستونى + بروتين هستونى قاعدى + DNAيتركب من  •

 Nucleolus/ النوية .3

RNAمكونة من الحامض –( واحدة او اكتر) اجسام كروية محببة •

ترتبط بتكوين الريبوزومات•

Nuclear Sap/ السائل النووى .4

وعناصر تكوين النيكوليوتيدات وقدر RNA and DNAيحتوى على انزيمات تكوين •

كبير من الماء
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https://www.youtube.com/watch?v=B_zD3NxSsD8

file:///D:/backup 7-9-1432/Documents/مقرر الوراثة/Genetics Course 2009/مقطع مؤثر جداً - رسالة مهمة إلى مستخدمي الإنترنت .wmv
https://www.youtube.com/watch?v=B_zD3NxSsD8
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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
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 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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Proteinsالبروتينات .3

مكون لألغشية الخلوية والعضالت واألنسجة الضامة والهرمونات•

تحتوى على عناصر الكربون والهيدروجين واألكسجين والنيتروجين•

الهيئة التركيبية للبروتين

الوحدة التركيبية للبروتين: األحماض األمينية •

:من األمينىيتركب الحمض •

o (قاعدية: )مجموعة أمين

o (حامضية:)كاربوكسيلمجموعة

o مجموعة جانبية (R :)مسؤولة عن ة وهي هي بقية الحامض االميني

الخواص الفيزيائية والكهربائية للحمض
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Polypeptides-الببتيدمتعدد 

ببتيديةعدد من األحماض األمينية مرتبطة ببعضها بروابط ▪

في الحمض األميني ( OH)الكاربوكسيلمجموعة إرتباطمن الببتيديةتنشأ الرابطة ▪

في الحمض األميني الثاني( NH2)األول مع مجموعة األمين
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Types of amino acids-األمينيةأنواع األحماض 

تكوينهاالجسميستطيعال:األساسيةاألمينيةاألحماض▪

انتاجهاالخالياتستطيع:اساسيةالغيراألحماض▪

:التاليهالمجاميعالياالمينيهاالحماضتقسيميمكنكما

:منمكونةدلةاالمتعاألحماض-1

وييحتاالخرالبعضو(للماءمحبه)هيدروكسيلمجموعةتحوىبعضها:مسقتطبة▪

أميدوأمينمجموعةعلي

االمينومجموعةهيدروكسيلمجموعةتحوى:مسقتطبةغير▪

:متعادلةالغيراالحماض-2

كاربوكسيلمجموعتىتحوى:الحمضيةاألحماض▪

أمينمجموعتىتحوى:القاعديةاألحماض▪
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:الكربوكسيلمجموعةمناالمينمجموعةموقعحسبعلياالمينيةاالحماضانواع

ذرةباألمينمجموعةترتبط:(الفا)األلفاتيةاألحماض▪

للكربوكسيلالفاالمجاورةالكربون

بيتابونالكربذرةيرتبطاألمين:(بيتا)البائيةاألحماض▪

الكربوكسيلكربونذرةمنالثانية–

الكربونبذرةيرتبطاألمين:(جاما)الجيميةاألحماض▪

الكربوكسيلكربونذرةمنالثالثة-جاما



103

البروتينات بناء أنواع 

على الهيئة التركيبية

:  البروتينات الليفية •

-رالشع)الياف قوية ال تذوب فى الماء 

(األظافر

:  البروتينات الحبيبية •

تذوب فى الماء–الشكل حبيبى

انواع البروتين وظيفيا

(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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105



106



1

2

3

4

5

6

107





اهممنتعتبروالنواةحقيقية،والحيوانيةالنباتيةةالخليعضياتأهمإحدىهي

DNAريبوزيالديوكسيالنوويالحامضعليتحتويالنهاذلكوالخليهعضيات
.األيضيةووظائفهاالخليةخصائصتحددالتيالوراثيةالمعلوماتيحملالذي

تتحد 

لتعطي

وحدة 

تتحد 

الوحدات
تتحد 

الجينات
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تعريف النواة 

 The Nucleusالنواة 

النباتيةةالخليعضياتأهمإحدىهيالخليةنواة•
النواةحقيقية،والحيوانية

النواةيقيةحقالخليةبهاتتميزالتيالعضيههيالنواةتعد•

ميكون10الي5بينماقطرهايتراوح•

ولهبسهرؤيتهايمكنالتيالحليهعضياتاكبروهي•
الضوئيالمجهربواسطة

عليويتحتالنهاذلكوالخليهعضياتاهمالنواهتعتبر•
يحملالذيDNAريبوزيالديوكسيالنوويالحامض

ظائفهاووالخليهخصائصتحددالتيالوراثيهالمعلومات
االيضيه



111  The Nucleusالنواة 

)حقيقية النواة(الخاليا النباتية والحيوانيةعضيات أهم ▪

.ون رميك10الي 5قطرها ما بين يتراوح ▪

الذي يحمل DNA/كسي ريبوزيؤالديعلي الحامض النووي تحتوي ▪

يه   المعلومات الوراثيه التي تحدد خصائص الخليه ووظائفها االيض



112

Nuclear membrane -(أ ) (الغالف النووي)الغشاء النووي

(  غشاء خارجي وغشاء داخلي)يحيط بالنواه ( نانومتر40-20سمكه )غشاء مزدوج ▪

فصل ي.غشاء الخليهكل منهم يتكون من طبقه مزدوجه من الدهون الفوسفاتيه تشبه 

intermembranal-بين الغشائين فراغ بين غشائي  space 

nuclear pores-يتخللة ثقوب نووية ▪

نوويه نظيم حركة مرور المواد بين النواه و السيتوبالزم من خالل الثقوب الت:الوظيفة ▪
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(  Chromatin)الكروماتين( ب)

جويف من الخيوط الدقيقه الملتفه حول بعضها و التي تمأل تشبكه ▪

ي المظهر الذي تتخذه الكرموسومات في الطور البينوتمثلالنواه 

.للخليه

متماثله و باعداد ازواج فى عصويه توجد اشكال الكرموسومات▪

زوج 23خلية االنسان تحتوي علي )محدده حسب نوع الكائن الحي 

(  من الكروموسومات 

محاط ( DNA)طويل من الحامض النووي جزئ :الكروموسوم▪

1:1بنسبة ( Histones)الهستون بتعرف ببروتينات قاعدية 

عن ال تزيدنسبة )تينات اخري غير هستونيه روالي بباالضافه 

 RNAو(5%
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(  Nucleolus)النويه( ج)

.محببةكرويهاجسام / جسم ▪

الذي يرتبط ببروتينات ( rRNA)الحامض النووي الريبوزومي من تتكون ▪

نوويه معينه لتكوين الرايبوزومات 

تكوين الرايبوزومات: لوظيفةا

(nuclear sap)السائل النووي (د)

تسبح فيه جميع محتويات النواه مائىسائل ▪

 RNAو DNAالحامض النوويتكوين انزيماتيحتوى على ▪

DNAيوجد به المواد الالزمه لتكوين النيوكليوتيدات الداخله في تكوين▪

RNA , ينات الذى يتجة الى السيتوبالزم للقيام بدورة فى بناء البروت

.المختلفة
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Chromosomes /الكروموسومات

 The Nucleusالنواة 

ماتكروموسوهيئةعليالنواهحقيقيةالخاليافيالوراثيهالمادهتوجد▪

النواةداخل

بصبغاتصبغهايمكنالنهالملونهباالجسامالكروموسوماتوتسمى▪

.معينه

عليتبدوفالمنقسمهغيرالخليهفيواضحهغيرالكروموسوماتتكون▪

(chromatin)الكروماتينيهبالشبكهتعرفمتشابكهرفيعهخيوطشكل

الكروموسوماتتركيب

الوراثيةالمادةيشكلالذي-DNAالحمض▪

.Histones))بالهستوناتتعرفالبروتيناتمنمجموعة▪

وملنيوكليوسامشكالمتكرربشكلحولهاباأللتفافDNAالـشريطيقوم▪

صغيرحيزفيتخزينهاعلىيساعدوالوراثيةالمادةتكثيفإلىفيؤدي

.الخالياأنويةداخل
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Chromosomes /الكروموسومات

.الكروماتيداتمنزوجمنالكرموسوميتركب▪

يعطيهااأللتفافكثيرDNAمنجزئمنكروماتيدةكلتتكون▪

.الكثيفالشكل

.السنتروميرنقطةعندالكروماتيداتزوجيلتقى▪
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 The Nucleusالنواة 

((Somatic cellsفي الخليه الجسديه . 1

توجد الكروموسومات علي هيئة ازواج متماثله -

كروموسوم يوجد له زميل اخر يماثله تمامافي جميع المواصفاتكل -

.  Diploid number-الكروموسومات العدد الثنائي عدديطلق علي-

.كروموسوم46فى األنسان يوجد -

– Gametes)في الخاليا الجنسيه.2 sperm / Ovum)

.توجد الكروموسومات  فرادي -

نصف )كروموسوم 23في الحيوانات المنويه  في الذكر و البويضات في االنثي يوجد -

(العدد

. Haploid number-العدد الفردى الكروموسومات عدديطلق علي-

خصائص الكرموسومات
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خصائص الكرموسومات

ىالحللكائنالوراثيةالصفاتفىتتحكمالجيناتمنعدديحملكروموسومكل.3

(البازالءفيالبذورلون–الذبابهفياالجنحهطول–االنسانفيالعينلون)

انتاجعنومسؤلمعيناترتيباالمرتبهالنيكليوتيداتمنعددمنيتكونجينكل.4

.معينهوظيفهلهمعينبروتين

الخالياضبع–الجنينيهالخالياتميزفيتتحكموراثيهمعلوماتعليالجينيحتوي.5

.وهكذاعظميهاالخريواعصاباليتتميزوبعضها–عضالتاليتتميز
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 The Nucleusالنواة 

خصائص الكرموسومات

أعداد الكروموسومات في بعض الكائنات 
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Nucleic Acids االحماض النووية-

واة الخليه في نبكثرةتوجدوفي تكوين الكائن الحي ل خجزيئات عضويه اساسيه تد▪

.االوليه ياتوبالزم الخالياوفي س( النواهحقيقيات )

االحماض النوويهانواع 

( Deoxyribonucleic acid:DNA)-الديوكسى ريبوزىالحامض النووي -1

( Ribonucleic acid:RNA)-الحامض النووي الريبوزي -2

التركيب 

الوحده التركيبيه في االحماض النوويه هي النيوكليوتيده▪

النيوكليوتيدهتركيب
/ Pentose sugarسكر خماسي . 1

(  منزوع األكسجين)الديوكسى ريبوز –الريبوز 

 / Nitrogenous baseقاعده نيتروجينيه. 2
جوانين–أدينين : مركبات ثنائية الحلقات : /قواعد البيورين▪

امينثي-سيتوزين –يوراسيل : مركبات أحادية الحلقة : قواعد البيريميدين ▪

PO4/مجموعة فوسفات. 3
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تركيب النيوكليوتيدة



122

DNA1 . الحامض النووى الديؤكسى ريبوز-

يمثل الماده الوراثيه وللكروموسوماتالمكونات االساسيه من ▪

لمعظم الكائنات الحيه 

.األبناءالماده الوراثيه من االباء الي انتقال ومسؤل عن ▪

(RNA)هي الوراثيه لبعض الفيروسات الماده ▪

التركيب

(منزوع االكسيجين)الديؤكسي الريبوز : سكر خماسى . 1

-( توسينسي-ثيامين –جوانين -أدينين ):القواعد النيتروجينيه . 2
يوراسيل ال يوجد به 

مجموعة الفوسفات. 3

Nucleosida/  النيوكليوسيدة 

ط فانها القاعده النيتروجينيه مع السكر الخماسي فقتنتج من اتحاد ▪

.تعرف بالنيوكليوسيده 
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 The Nucleusالنواة 

DNA التركيب الجزيئ للحامض-

double)ثنائيحلزونهيئةعليDNAيوجد▪ helix)من

هيئةيعلالنيوكليوتيداتعديداتمنينتكابشتمسلسلتين

األتجاةفيينتومتعاكسحلزون

سلسلتينالتشابكمكانهيسلسلةكلفيالنيتروجينيهالقواعد▪

hydrogenهيدروجينيهروابطبواسطة bondsتكون

الحلزونيالشكلثباتعنمسئوله

خاصيةلطبقاDNAلـاجزئفيالسلسلتينبيناالرتباطيتم▪

pairing)المتخصصاالرتباط specifity rule)بحيث

(A)االدينينمعالسلسلتيناحديفي(T)الثيامينيرتبط.1

األخرىالسلسلةفي

.(G)الجوانينمع(C)السيتوسينيرتبط.2
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 The Nucleusالنواة 

 DNA–تضاعف املادة الوراثية 
DNA - Replication

يلية بعد ان قام واطسون وكريك بعمل نموذج للدنا اصبح من السهولة بمكان وصفهما ال•

الدنا  replicationتضاعف 

ظيفقد اقترحا ان تضاعف الدنا يتم من خالي عملية تسمي التضاعف شبه التحف•

Replication is Semiconservationالتضاعف شبه التحفظي •

اساس )خالل عملية تضاعف سلسلة الدنا فان كل سلسة دنا قديمة من جزي الدنا االبوي •

(   يط جديدشر)ترسل نسخه لتكوين سلسلة جديده عبارة عن جزئ بنوي ( اللولب الثنائي

اد العلماء عملية تضاعف الدنا يجب ان تحدث قبل انقسام الخلية حيث ان فهم هذه العملية ق•

الي اقتراح عالج بعض االمراض مثل السرطان

:  وكما ذكر سابقا ان عملية تضاعف الدنا كما اقترحها وطسون وكريك هي•

لسلة جديدهعملية شبة تحفظية الن كل لولب ثنائي بنوي يحتوي علي سلسلة قديمة وس•

(1958تال ماثيو مسلسون و فرانكلين س)و قد تم تاكيد هذا التضاعف تجريبيا عن طريق •

تضاعف الدنا و احملافظه علي املعلومات الوراثية
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 The Nucleusالنواة 

DNAتضاعف الحمض النووي 
DNA- Replication

األهمية

.وظائفها من جيال آلخرأداءالخاليا الحية فياستمرارية ▪

 DNAقدرتها على مضاعفة المعلومات الوراثية المخزونة في جزيء الـ الحفاظ على ▪
.المكون للكروموسوم

.في الطور البيني قبيل عملية االنقسام وإنتاج خاليا جديدةيحدث ▪

DNAالشروط الواجب توافرها حتى يتضاعف جزيء 
جديدة تحمل نفس المعلومات  DNAجزيئات ألنتاج مضاعفته المطلوب  DNAجزيء ▪

.الوراثية

A-G-C-T))كميات كافية من النيوكليوتيدات األربعة التي تدخل في تركيبة ▪

( DNAإنزيم بلمرة)إنزيم التضاعف ▪

.بعض اإلنزيمات والبروتينات األخرى الالزمة إلتمام العملية▪
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التضاعف شبه التحفظي خطوات عملية 
Semiconservative Replication

فك. Unwindingالحلزنة1 بشكلبعضعنبعضهاDNAجزيءسلسلتافصلت:/

ببعضها،جينيةالنيتروالقواعدتربطالتيالهيدروجينيةالروابطتكّسرنتيجةتدريجي،

Helicaseالحلزنهبانزيميسميخاصانزيمطريقعن enzyme /

تتكون. بشكلاألصلىDNAجزيئوينشطرمحددة،نقطةمنبدءاأحاديةسالسل2

.السلسلةنهايةحتىطولي

يرتبط. DNAالبلمرةانزيم/التضاعفإنزيم3 polymeraseاألحادية،بالسلسلة

خرىاألتلوالواحدة-النوويالسائلفيالموجودة-النيوكليوتيداتبوضعويقوم

لةسلسفيالموجودةالنيتروجينيةالقواعدترتيبحسب(Joining)متممبشكل

،AنيوكليوتيدمقابلTنيوكليوتيدوضعيتمبحيثتضاعفهيتمالذيDNAجزيء

Complementary)نيوكليوتيدمقابلGونيوكليوتيد base pairing )C.
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التضاعف شبه التحفظي خطوات عملية 
Semiconservative Replication

طة وتستمر هذه العملية بتحرك إنزيم التضاعف من نق. 4

.البدأ حتى نهاية السلسلة

في وقت  DNAتتم عمليتي تضاعف سلسلتي جزيء . 5

واحد وبنفس السرعة، 

يحتوي ،DNAمن هذه العملية جزيئان كامالن من ينتج . 6

.كل منهما على سلسلة قديمة وأخرى جديدة

رتباط تقوم بروتينات الهستونات األصلية والجديدة باال. 7

لتكوين الكروموسومات ،DNAجميعها بجزيئي 

.وتكثيفها داخل النواة
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 / Mutationالطفرة الوراثية

DNAحدوث أي خطأ في ترتيب أو تسلسل القواعد النيتروجينية في جزيء هى ▪

.لى تغيير المعلومات الوراثيةيؤدى ا▪

.إلى خلل لدى الفرد الذي حدث له ذلك التغييريؤدى في الخاليا الجسدية▪

ى ظهور وفي الخاليا الجنسية يصبح باالمكان نقل هذه الطفرة من جيل الخر، و يؤدي إل▪

.االمراض الوراثية

 DNAتستطيع الخلية أن تقوم بإصالح الطفرات الوراثية التي قد تحدث في جزيء ▪

. بواسطة آليات خاصة باستخدام مجموعة من اإلنزيمات

لى يحدث الخلل غالبا  عندما يكون معدل حصول هذه الطفرات أعلى من قدرة الخاليا ع▪

.إصالحها
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RNA-الحامض النووى الريبوزى .2

عضها ترتبط بمن النيوكليوتيدات ( شريط واحد) من سلسلة وحيدة  RNAيتكون حمض الـ ▪

.DNAمع بعض بنفس الطريقة التي يرتبط بها جزيء 

 RNAأنواع الحمض النووي ▪
RNAيوجد ثالث أنواع للحمض النووي 

1  .mRNA /الرسول

يتوبالزم، يقوم بنقل الشفرة الوراثية من الجينات في النواة إلى الرايبوسومات فى الس▪

.  ليتم تصنيع البروتينات المختلفة داخل الخلية

2  .tRNA /الناقل

ي عملية يقوم بنقل األحماض االمينية من السيتوبالزم إلى الرايبوسومات الستخدامها ف▪

. بناء البروتينات

3.rRNA /الرايبوسومي

.يستخدم في إنتاج الرايبوسومات في النوية داخل نواة الخلية▪
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 The Nucleusالنواة 

RNAو  DNAمقارنة بين 

-DNAالحامض

سلسلتينمنمكون▪

األكسجينمنقوصرايبوزىسكرعلىيحتوى▪

اليوراسيلعلىيحتوىال▪

RNA-الحامض

واحدةسلسلةمنمكون▪

جيناألكسمنقوصغيررايبوزىسكرعلىيحتوى▪

اليوراسيلعلىيحتوى▪
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RNA-الحامض النووى الريبوزى 

 DNA & RNAالعالقة بين الـ 

ٌل لوظيفة اآلخر▪ . يُعد ُكٌل ِمْنُهما ُمَكمِّ

.  كليهما يُشكالن الكروموسومات▪

 DNAدورا هاما في ترجمة المادة الوراثية المخزنة في  RNAيلعب الـ ▪

.  إلى بروتينات، تقوم بأداء الوظائف الالزمة للكائنات الحية

فالبد من ،RNAإلى بروتينات في الـ  DNAولترجمة الجينات التي في ▪

ذه أوال ، ومن ثم يتم تحويلها إلى بروتين، وال تتم ه RNAنسخها إلى الـ 

.العملية إال عند نشاط الجينات
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Transcription and Translation-النسخ والترجمة

الجين

.النيوكليوتيداتمنمعينتتابعمنيتكونDNAـالجزئمنكبيرمقطععنعبارة▪

Transcriptionالنسخعملية /
الذي.لوالرس/mRNAـالىالالجينمناالصلطبقنسخهبعملDNAاليقوم▪

السيتوبالزمفىالمصنعاليالشفرهيحمل

Translation/الترجمةعملية
-الببتيدعديدمكونااالمينيهاالحماضمنسلسلهبناءتوجيهبmRNAاليقوم▪

Polypeptide(سلهسلاليالنيوكليوتيداتمنسلسلهشفراتبترجمةالخليهتقوم

(RNAالمنانواعالثالثةبمساعدةامينيهاحماض
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Transcription and Translation-النسخ والترجمة



https://www.youtube.com/watch?v=lAcY7D3-zS8

file:///D:/backup 7-9-1432/Documents/مقرر الوراثة/Genetics Course 2009/مقطع مؤثر جداً - رسالة مهمة إلى مستخدمي الإنترنت .wmv
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( interphase)مرحلة الطور البيني -1

cell divisionمرحلة النقسام اخللوي -2

الفترة  ( G1)االولي الفاصله-أ

الفترة البناء  (S)-ب
الفترة  ( G2)الثانية الفاصله-ت

اإلنقسام غير المباشر-أ

أو

اإلختزالياإلنقسام-ب

منهماكلبنواتيناليالخليةنواةانقسامفيهايتممعقدهعمليةهو

الخليةنواةفيالموجودةالكروموسوماتونوععددنفس

متسلسلةباطواراالنقسامهذااثناءالنواةتمرواالصلية

االنقسام النووي -1

زميالسيتوبالاالنقسام -2
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مرحلتينخاللالخليهحياةدورةتمر▪

(interphase)البينيالطورمرحلة-1

cell)الخلوياالنقساممرحلة-2 division)

البينيالطورمرحلة-1

-اليةالمتتاالنقساماتبينماوتقعالخليةخاللهاتنقسمال▪

.الخليةحياةدورةمراحلاطول

.اكثراونويةوبهاالنووىبالغشاءمحاطةواضحةالنواة▪

ادةبالموتسمىواضحةبصورةالكروموسوماترؤيةيصعب▪

.الكروماتينيه

انيةالحيوالخاليافىالنواةبجوارالمركزيةاألجساممنزوج▪

.فقط

استعداداDNAالنوويالحمضمضاعفةخاللهايتم▪

الخلوىاألنقسامفىللدخول



الطور البينياحلمر

:فتراتثالثاليالبينيالطورمراحلتنقسم▪

//االوليالفاصلهالفترة-1 G1 periodFirst gap period

عضياتهاعددوالخليةحجميزداد▪

.نهايتهافىDNAالنوويالحامضبناءيتطلبهاالتياالنزيماتنشاطيزداد▪

S/البناءفترة-2 periodSynthesis period /

كروموسومكلمننسخهملبعمصحوباDNAالنوويالحمضمضاعفةيتم▪

G2){الثانيةالفاصلهالفترة-3 period){Second gap period

انقساملعمليةاتمهيدRNAالريبوزيالنوويالحامضوالبروتيناتبناءفيهايزداد▪

الخليه



في الكائنات الحيةالطور البينيمقارنة بين مراحل 

وعنحسبعليمرحلةكلوفتراتالبينيالطورمراحلمنمرحلةكلوقتطوليختلف▪

خليهالبهاتمرالتيالظروفوالحيالكائننفسفيالخليةنوعحسبوالحيالكائن
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Cell Division /انقسام الخلية-2

Cell Life Cycleدورة حياة اخللية 

:الهدف

الجسديةالخاليا

الحيالكائننمواجلمنالمنقسمهللخليةمشابههخالياانتاج▪

الجنسيةالخاليا

التكاثراجلمن(Gametes)االمشاجانتاج▪

األنقسامانواع

االنقسام. Mitosis)/المباشرغير1 or indirect division)

االنقسام. Meiosis)/االختزالي2 or Reductional divison)
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االنقسام. Mitosis)/المباشرغير1 or indirect division)

Cell Life Cycleدورة حياة الخلية 

من األنقسامالخلية بمرحلتين تمر ▪

االنقسام النووي. 1/(Karyokinesis)

االنقسام السيتوبالزمي. 2/(Cytokinesis)

وده نواة الخلية الي نواتين بكل منهما نفس عدد ونوع الكروموسومات الموجهو انقسام ▪

.االصليةفي نواة الخلية 

أطوار األنقسام النووى

الطور التمهيدي. 1/(Prophase)

الطور . (Metaphase)/ االستوائي 2

الطور االنفصالي. 3/(Anaphase)

الطور . (Telophase)/    النهائي 4

االنقسام النووي-1
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في خلية نباتية(الميتوزي)االنقسام غير المباشر اطوار 



في خلية حيوانية(الميتوزي)االنقسام غير المباشر اطوار 



Prophase/  الطور التمهيدي-1

فيالنتتصشقيقتينكروماتيديناليمنشقاكروموسومكليظهر▪

الحركيبالمركز(Centromer)السنتروميرمنطقة

(Kinetochore).

.سمكاتزدادوالقصرفيالكروموسوماتتاخذ▪

.النوويالغشاءيتالشيكماالنويةتتالشي▪

Metaphase/اإلستوائيالطور-2

زلالمغخيوطتظهروالخليةمنتصففيالكروموسوماتتصطف▪

روميراتالسنتعندبالكروموسوماتومتصلةالخليةقطبيبينممتدة

خيوط المغزل

الكرموسومات

األجسام 

المركزية
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Anaphase/ اإلنفصاليالطور -3

المقابلطبالقنحومتعاكسيناتجاهينفيكروماتيدهكلتتحركوسنتروميركلينقسم▪

لها

قطبييالتصلحتيالمغزلخيوطفىالتدريجىالقصرمعالكروماتيداتحركةتستمر▪

بذاتهقائماكروموسومااالنكروماتيدةكلوتعتبرالخلية

امساويقطبكلعند(كروموسومبمثابةكروماتيدهكل)الكروموسوماتعدديصبح▪

االصليةالخليةفيالكروموسوماتلعدد
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Telophase/ النهائي الطور -4

.كروماتينالكروموسومات في التحول تدريجيا الي تاخذ ▪

.النويةياخذ الغشاء النووي في الظهور وتظهر ▪
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Cytokinesis/ االنقسام السيتوبالزمي -2

.النووىاالنقساماكتمالقبلتبدا▪

اونباتيةالالخليةفيجدارمنهمابكليحيطخليتيناليتماماالخليةانقسامعنةينتج▪

.الحيوانيهالخليةفيخلويغشاء

.لحيوانيهاالخليةفيعنهالنباتيهالخليةفيالسيتوبالزمياالنقسامعمليةتختلف▪

النباتيهاالنقسام السيتوبالزمي في الخلية ▪

يرةالصغالحويصالتمنكبيرعددتكوينتالنهائيالطورمناألخيرةالمرحلةفي▪

الجدارلتكوينالزمهكربوهيدراتيةموادعليتحتويوجولجياجسامبواسطة

.الخلوي

لصفيحةالتكونبعضهامعتندمجثمالخليةمنتصفعندخطفيالحويصالتتصطف▪

.االمللخليةمشابهتينخليتيناليالخليةانقسامبذلكيتموالخلوية
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(المنقبضةوالحلقةالتخصر)الحيوانيةالخاليافيالسيتوبالزمياالنقسام

Cleavage)التخصرعليهايطلقبطريقةتتم▪ constriction)

Actin)قةالدقياالكتينخيوطتكوينلنتيجةالخليةغشاءفيانقباضظهور:التخصر▪
filaments)المنقبضهبالحلقهتعرفو(contractle ring)

للشديجةنتالمنقبضةالحلقةتستطيلثمالخليتينبينببطءالحلقةهذهتنقبض▪

الخليتينبينالمتعاكس

منهمابكليحيطمتشابهتينخليتيناليالخليةانقسامالىفيؤدىاألنقباضيستمر▪

.االمللخليةمشابههمنهماوكلخلويغشاء
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األنقسام فى حقيقيات النواة 
(الحيوان–النبات )

األنقسام فى اوليات النواة 
(البراميسيوم-األميبا )

األنقسام الغير مباشر األنشطار الثنائى البسيط

يؤدى الى نمو الكائن الحى نفسة نسىتكاثر ال ج–يعطى خليتين متشابهين 

اصالح وتجديد األنسجة التالفة كل خلية تعتبر كائنا مستقال

عدد معين لكل كائن تحتوى على كرموسوم واحد

تتكون خيوط المغزل ال يتضمن تكوين خيوط المغزل
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Meiosis( الميوزي)اإلختزالياالنقسام -ب

في(Gametes-التناسليةالخاليا)االمشاجنيلتكوالتناسليةاالعضاءفييحدث▪

جنسياتتكاثرالتيالكائناتجميع

الي /Diploid number (2n)الثنائيفيه عدد الكروموسومات يختزل : الوظيفة▪

/ Haploid number (n))االحادي العدد (النصف 

فيالكروموسوماتعدداختزاليتملماذاالكائنفىالكرموسوماتعدديتضاعف▪

الكروموسوماتعدديصبحو(Fertilization)االخصابعمليةحدوثعنداالمشاج

.للكائنالكروموسوميالعددضعف

:األنقساماتمنمرحلتيناالختزالياالنقساميضم

First)/األولاالختزالياالنقسام1. meiotic division)

second)/الثانياالختزالياالنقسام2. meiotic division)
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Meiosis( امليوزي)اإلختزايلالنقسام 

Cell Life Cycleدورة حياة اخللية 

المجهر صور ب( ب)رسم تخطيطي ( أ:  )اطوار االنقسام االختزالي االول في الخلية النباتية 
Lilium)الضوئي لالنقسام كما يحصل في نبات السوسن  regale )
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اإلنقسام اإلختزالي األول

(prophase 1)الطور التمهيدي األول-1

:التاليالنحوعلىالنصفاليعددهاالختزالتمهيدامراحلبعدةالكروموسوماتتمر

ةلمتماثازواجهيئةعليتظهروتدريجياالقصروالسمكفيالكرموسوماتتاخذ▪

(Homologues)

(tetrad)الكروموسومرباعيوحدة/كروماتيدتيناليمنشقاكروموسومكليظهر▪

(Synapsis)االقتران▪

الكرموسومثنائىوحدة/جنباليجنبامتماثلكروموسوميزوجكلاقتراب▪

(Bivalent)

.ابهتينمتشكروماتيدتينلكلالتركيبيةالخصائصتطابقنتيجةاالقترانيحدث▪
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(prophase 1)الطور التمهيدي األول تابع 

(Crossing-over)الوراثيالعبور

.متماثلينكروموسومينلزوجيمتجاورتينكروماتيدتينبينصغيرهقطعتبادل▪

العبوروحدوثالكروماتيداتبيناألتصالحدوثمناطقعنتعبر:Chiasma/التقاطعنقاط

الوراثى

.بالخليةواللصقالقطعانزيماتبعضبواسطةتتم▪

السمكفياقصيحداالكروموسوماتتبلغ▪

النوويالغشاءتالشينتيجةالنواةتختفي▪

الخليهسيتوبالزمفيالكروموسوماتتنتشر▪
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(crossing -over)ظاهرة االقتران و حدوث عملية العبور الوراثي 

(prophase 1)الطور التمهيدي األول تابع 
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(Metaphase 1)األولاإلستوائيالطور -2

تصطف االزواج الكروموسومية المتمثلة في المستوي االستوائي للخلية▪

تتصل خيوط المغزل عند سنتروميرات الكروموسومات ▪

ال تنشطر السنتروميرات▪

(Anaphase 1)األول اإلنفصاليالطور -3

عنكروموسوميزوجكلكروموسومينفصل▪

بعضهما

حونمتجهالمثليهمعاكساتجاهفيمنهماكليتحرك▪

نمكوكروموسومكليزالواللهالمقابلالخليةقطب

كروماتيدتينمن



(Telophase 1)األول النهائيالطور -4

الخليةقطبياليالكروموسوماتوصوليتم▪

كروماتينيةخيوطاليتدريجياالكرموسوماتتتحول▪

الظهورفيوالنواةالنوويغشاءيبدءال▪

لمباشراغيرنقساماالفىكماةقيالطربنفسالسيتوبالزمياالنقسامعمليةتتم▪

اتالكروموسومعددنصفمنهمابكلخليتينباالولاالختزالياالنقسامينتهى▪

الوراثيالعبورعمليةلحدوثنتيجةوراثيامتشابهتينغيربانهمالخليتينتتميزاالصلي



انيالثاإلختزالياإلنقسام-ب

شرالثاني بطريقة مشابههة تماما لالنقسام غير المباعملية االنقسام االختزالي تتم ▪

النوويالحامض مضاعفة بمرحلة ال تمر الخلية DNAكما بالشكل المبين▪
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الثانياإلختزالياإلنقساممراحل 

(prophase 2)/الطور التمهيدي الثاني-1

(metaphase 2)/الطور االستوائي الثاني-2

(anaphase 2)/ الطور االنفصالي الثاني -3

Telophase)/ الطور النهائي الثاني-4 2)

األختزالىاألنقسامنتيجة

االنقسام. .لهامتشابهتينخليتينانتاج:االولاالختزالي1

األ. نصفمنهاوبكلوراثيامتشابهةغيرخاليااربعانتاج:الثانياالختزالينقسام2

(للكروموسوماتاالحاديالعدداي)االمالخليةفياالصليالكروموسوماتعدد



األول و الثانياإلختزالياإلنقسامملخص خطوات مراحل 



واإلختزاليغير المباشر اإلنقساممقارنة بين 
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 / Control of the cell cycleتنظيم دورة حياة الخلية

خاليا الجلد في االنقسام طول حياة الكائن تستمر▪

G1 periodالخاليا العضلية الهيكلية و الخاليا العصبيه عند الفترة الفاصلة االوليتقف ▪

G2العضالت القلبيه عند الفترة الفاصلة الثانيه تقف خاليا▪ period

تقوم بتنظيم دورة حياة الخلية و تجعلها تجتاز مرحلتي التوقفالتى نزيمات الا

انزيم كاينيز البناء . 1(S-kinase)

.بزيادة تكوين البروتينات المفسفرة(DNA)يحفز عملية تضاغف الحامض النووي 

:يحفز العمليات األتية: (M-Kinases)انزيم كاينيز االنقسام غير المباشر .   2

(  Chromosomes condensation)الزيادة في سمك الكروموسومات ✓

واختفاء النوية( Nuclear envelope breakdown)ازالة الغشاء النووي ✓

(Spindle assembly)تكوين خيوط المغزل ✓



https://www.youtube.com/watch?v=U5vAO_f2LDQ
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سنة
234

مل األنسجة اإلفرازية الخارجية وتتكون من بعض خاليا البشرة وقد تش

ثل بعض الطبقات أسفل البشرة، وتقوم بإفراز الرحيق المميز لإلزهار م

. الغدد الرحيقية والتي تسعى لها حشرة النحل لصنع العسل 

0 00 0 00



.مبالسيتوبالزوممتلئةرقيقجدارذاتمكعبةالخاليا

.نسبيا  كبيرةاألنوية

.العصاريةالفجواتمنالخالياتخلو

.االنقسامعلىالقدرةلها

Proper)أصليةمستديمةأنسجة-1 permanent tissues)
Dermal)جلديةمستديمةأنسجة-2 permanent tissues)
Vascular)وعائيةمستديمةأنسجة-3 permanent tissues)



173

 The Plant tissuesاألنسجة النباتية

The Plant Tissuesاألنسجة النباتية 

ائية إلى األنسجة في النباتات الوعتنقسم 
نوعين من رئيسيين من األنسجة

: النباتية هما

األنسجة اإلنشائية -1
((Meristematic tissues

 Permanent))األنسجة المستديمة -2
tissues

سجة ويبين الشكل المجاور ترتيب األن
ر في المختلفة التي يتركب منها الجذ
ة أجزاء النبات، والتي يتكون منها بقي

.النبات

كما يوضح الشكل المجاور تركيب 
منها األنسجة المختلفة التي يتركب

.الساق في النبات
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Meristematic tissues))األنسجة اإلنشائية -أولا 

The Plant Tissuesاألنسجة النباتية 

:التاليةالعامةبالخصائصالمجاورالشكلفيكمااألنسجةهذهتتميز

.بالسيتوبالزموممتلئةرقيقجدارذاتمكعبةالخاليا-

.نسبيا  كبيرةاألنوية-

.العصاريةالفجواتمنالخالياتخلو-

.االنقسامعلىالقدرةلها-

مننشائيةاإلاألنسجةوتنقسم.والساقللجذرالناميةالقمموفيالنباتيةاألجنةفياألنسجةهذه

:هماقسمينإلىالمنشأحيث

أنسجة Primary)ابتدائيةإنشائية-أ merstemic tissues)

اقاألوربداياتفيتوجدكما.والساقللجذرالناميةوالقممالنباتيةاألجنةفيوتوجد

.الحديثةالساقداخلأخرىوأماكنواألزهار

Secondary)ثانويةإنشائيةأنسجة-ب merstemic tissues)

يننوعإلىتنقسماألنسجةوهذه.النباتاتسمكزيادةعنعامبشكلمسئولةأنسجةوهي

:وهماالمنشأحسب
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Merstematic))األنسجة اإلنشائية  tissues

The Plant Tissuesاألنسجة النباتية 

Vascular)الوعائيأوالحزميالكامبيوم-1 cambium)النسيجهذا

الخاليامنرقيقةطبقةعنعبارةوهو.ابتدائيإنشائينسيجمنمشتق

إلىديوتؤاللحاء،ونسيجالخشبنسيجبينتفصلحلقةهيئةعلى

.الثانويينواللحاءالخشبإنشاء

علىقدرتهااستعادتبرنشيميةخالياعنعبارةالحزميوالكامبيوم

نوعينطيلتعمتعاكسيناتجاهينفيالخالياهذهتنقسمحيثاالنقسام،

األوليالخشبناحيةإلىالتيأيالداخلإلىالتيفالخاليا.الخاليامن
Secondary)الثانويالخشبلتعطيتنقسم xylem)الخشبأو

(Wood).حاءاللناحيةإلىالتيأيالخارجإلىالتيالخاليابينما

Secondary)الثانوياللحاءلتعطيتنقسماألولي phloem)اللحاءأو

Inner)الداخلي bark).زميالحالكامبيوملخالياالمتتاليةاالنقسامات

.الثانويوالخشبالثانوياللحاءمنعديدةحلقاتعنهاينتج
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Merstematic))األنسجة اإلنشائية  tissues

The Plant Tissuesاألنسجة النباتية 

الغاباتأشجارمعظمفإنولذلك

حلقاتعلىتحتويالمدارية
Annual)سنويةأوحولية

rings)حلقاتعنعبارةهي

واللحاءالثانويالخشبمن

اورالمجالشكلفيكماالثانوي

يالثانوالخشبحلقاتأنإال.

ا  واتساعوضوحا  أكثرتكوم

كنيمولذلكالثانوياللحاءمن

الشجرةعمرعلىاالستدالل

سنةتمثلحلقةكلأنحيث

.الشجرةعمرمن
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Merstematic))األنسجة اإلنشائية  tissues

The Plant Tissuesاألنسجة النباتية 

Cork)الفلينيالكامبيوم-2 cambium)نسيجمنمشتقوهو

لهمالفلينياالكامبيوممنوكل.الفليننسيجعنهينتجوالذيمستديم،

.المنشأيثحمنفقطويختلفاناإلنشائيةلألنسجةالعامةالصفاتنفس
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(Permanent tissues)األنسجة املستدمية -ثانياا 

The Plant Tissuesاألنسجة النباتية 

:تتميز هذه األنسجة بالخصائص العامة التالية

جةاألنسخاليامنالسيتوبالزمكميةفيوأقلحجما ،أكبرالخاليا-

.اإلنشائية

.كبيرةتكونالعصاريةالفجوة-

.الخلويةبينالفراغاتتكثر-

أشكاال  الياالخيعطيمميزا  تغلظا  األنسجةبعضفيالخالياجدرتتغلظ-

.مختلفة

:هيرئيسيةأقسامثالثةإلىالمستديمةاألنسجةتقسيمويمكن

Proper)أصليةمستديمةأنسجة-1 permanent tissues)

Dermal)جلديةمستديمةأنسجة-2 permanent tissues)

Vascular)وعائيةمستديمةأنسجة-3 permanent tissues)
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(Permanent tissues)األنسجة املستدمية 

The Plant Tissuesاألنسجة النباتية 

:هياألنسجةهذهمنأنواععدةتوجد

(Parenchyma)البرانشيميالنسيج-أ

اريةالعصالفجواترقيقة،جدرذاتحيةخاليامنالنسيجهذايتكون

تبعا  النسيجلهذاأنواععدةوهناك.المجاورشكلفيكماكبيرةفيها

:التاليالنحوعلىوهيللوظيفة

الضوئيالبناءوظيفته(Chlorenchyma)الكلورنشيميالنسيج-1

سيجالنوهذا.البالستيداتمنكبيرعددعلىخالياهالحتواءوذلك

لخالياامثلالضوئيالبناءفيهايتمالتياألماكنفييوجدماعادة

ذلكإلىافةباإلض.السيقانوبعضالورقةفيتوجدالتيالبرانشيمية

توجدالتيمثلملونةبالستيداتعلىتحتويبرانشيميةخالياتوجد

.والجزرالبرتقالمثلوالخضراواتالفواكهبعضفي

(Proper permanent tissues)األنسجة مستدمية أصلية -1
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(Proper permanent tissues)األنسجة مستدمية أصلية 

The Plant Tissuesاألنسجة النباتية 

تحتوي(Aerenchyma)(الفراغي)اإلرنشيميالنسيج-2

تبادلتهاوظيفكبيرةخلويةبينفراغاتعلىالنسيجهذاخاليا

.الغازات

Transfer)الناقلالبرانشيمي-3 parenchyma)خالياتقوم

عائيةالوالحزمداخلإلىالمذابةالموادنقلبتنظيمالنسيجهذا

ان،والسيقاألوراقوبعضالجذورمعظمفيتوجدكالتيوهي

.لحاءالفيالغرباليةاألنابيببجانبتوجدالتيكتلكوهي

Storage)التخزينيةالبارانشيميةالخاليا-4 parenchyma)
تين،البروكالنشاء،الغذائيةالموادتخزينالخالياهذهوظيفة

فيكماالجذرفيعادةالخالياهذهالماء،وتوجدأوالدهون

ىعلتحتويبرانشيميةخالياهناكأنكما.المجاورالشكل

لكتمثلوهيملونةصبغاتبداخلهاتختزنكبيرةفجوات

.األزهارفيالموجودة
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(Proper permanent tissues)األنسجة مستدمية أصلية 

The Plant Tissuesاألنسجة النباتية 

(Collenchyma)الكوالنشيميالنسيج-ب

معةوالغليظةسلولوزيةجدرذاتمستطيلة،حية،النسيجهذاخاليا

ريةالعصاالفجواتوتتوسطمنتظم،غيرالجدرتغلظيكونماوعادة

النسيجالهذالرئيسيةالوظيفة.المجاورالشكلفيكماالنسيجهذاخاليا

هناكفجدرها،تغلظباختالفالنسيجهذاخالياوتختلف.التدعيمهي
Angularالزاويالكوالنشيمي (collenchyma)زواياتتغلظوفيه

Lamellar)الصفيحيوالكوالنشيمي.الخالياجدر collenchyma)
.المتقابلةالخالياجدرتتغلظحيث
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(Proper permanent tissues)األنسجة مستدمية أصلية 

The Plant Tissuesاألنسجة النباتية 

(Sclerenchyma)االسكلرنشيميالنسيج-ج

فيدارالجوتغلظالجدر،متغلظةميتةخاليامنالنسيجهذايتكون

لوزيالسلجدارهاجانبإلىاللجنينمادةإلىيرجعالنسيجهذاخاليا

وجهانضعندوالنواةالسيتوالزمإلىتفتقرالخالياأنكما.العادي

األساسيةوالوظيفة.المجاورالشكلفيكماميتةخاليافإنهاوبالتالي

حيثيل،التوصفيهامدورلهكماالتدعيمهياالسكلرنشيميللنسيج

.الخشبسيجنتكوينفيتدخلالتيالمختلفةالوعائيةاألنابيبيكون
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(Proper permanent tissues)األنسجة مستدمية أصلية 

The Plant Tissuesاألنسجة النباتية 

:االسكلرنشيميةالخاليامنمختلفةأشكالوهناك

تجمعا  عةمتجمأطرافهاعندمدببةرفيعةخالياهي:االسكلرنشيميةاأللياف

.شيميةاالسكلرناألليافمنالمستخلصةالكتانكألياف:مثالها.منتظما  

المحافظواألغلفةتكون.مبعثرةسميكةقصيرةخالياهي:الحجريةالخاليا

مثلاكهوالفوالثمارمنالكثيرولبجسمتكوينفيتدخلكماللمكسرات

الخالياببسبأكلهاعندوقرمشتهابخشونتهااإلنسانيشعرالتيالكمثرى

.الحجرية
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(Proper permanent tissues)األنسجة مستدمية أصلية 

The Plant Tissuesاألنسجة النباتية 

Secretory tissues : األنسجة اإلفرازية-د

.  ضهي عبارة عن أنسجة تقوم بإفراز بعض المواد الناتجة من عمليات األي

مة وقد تستخدم المواد الناتجة في خدمة النبات، أو قد تكون مواد متراك

داخل الخاليا إلى حين إخراجها، تتكون هذه األنسجة من غدد تفرز مواد

تات مثل مختلفة مثل الرحيق في اإلزهار والزيوت الطيارة في بعض النبا

:  يمكن تقسيم األنسجة اإلفرازية إلى نوعين هما. النعناع

تشمل وتتكون من بعض خاليا البشرة وقد: األنسجة اإلفرازية الخارجية -1

هار مثل بعض الطبقات أسفل البشرة، وتقوم بإفراز الرحيق المميز لإلز

د بعض وتوج. الغدد الرحيقية، أو قد تفرز بعض اإلنزيمات والمواد اللزجة
، وهو خروج  Guttationأنواع األنسجة اإلفرازية تختص بعملية اإلدماع 

. الماء من النبات على صورته السائلة، وتعرف بالثغور المائية
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(Proper permanent tissues)األنسجة مستدمية أصلية 

The Plant Tissuesاألنسجة النباتية 

. ماوتوجد هذه الثغور في حواف بعض النباتات وهي ثغور مفتوحة دائ

ية عالية وتحدث هذه العملية في النباتات التي تنمو في وجود رطوبة جو
.  وامتصاص سريع للماء

صة تتكون هذه األنسجة من خاليا متخص: األنسجة اإلفرازية الداخلية -2

.  إلفراز مواد معينة والتي إما تحفظ بداخلها أو في تجاويف خارجها



https://www.youtube.com/watch?v=KKgqNHaCxh8
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باتاتالنلسيقانالخارجيةالقشرةفيصغيرةفتحاتعنعبارةهي

ديسيعشكللها.الثماروبعضالفتيةوالفروعولألغصانالخشبية

.عبرهاالماءبخاربخروجتسمحباستمرارمفتوحةتبقى

(Vesseis)األوعية 

(Fibers)األلياف  

(Parenchyma)اخلاليا برانشيمية 
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(Permanent tissues)األنسجة املستدمية 

The Plant Tissues( II)األنسجة النباتية 

(Dermal permanent tissues)األنسجة املستدمية اجللدية -2

جةاألنسحمايةعلىالجلديةالمستديمةاألنسجةتعمل

دانوفقوالتمزقالماء،تبخرضدللنباتالداخلية

هذهوتتضمن.لالنتشارالقابلةالغذائيةالمواد

:التاليةاألنواعاألنسجة

(Epidermis)البشرةنسيج-أ

واألوراقتغطيةعلىالبشرةنسيجيعمل

ذاهويتكون.والسيقانالجذورمنالرقيقةاألجزاء

رةالبشخاليامنالمجاورالشكلفيكماالورقةفي
(Epidermal cells)والثغور(Stomata)

.(Trichomes)والشعيرات
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األنسجة املستدمية اجللدية

The Plant Tissues( II)األنسجة النباتية 

Epidermal)البشرةخاليا- cells)منواحدةطبقةعنعبارةوهي

شمعيةمادةمنتتكونالتي(Cuticle)األدمةطبقةتغطيهاالخاليا

.التبخرضدالنباتحمايةعلىتعمل(Cutin)بالكيوتينتعرف

النباتاتفيفالنبات،فيهاينموالتيالبيئةباختالفاألدمةسمكويختلف

بيئاتيفتنموالتيالنباتاتعكسعلىسميكةاألدمةتكونالصحراوية

.رقيقةاألدمةطبقةفيهاتكونالتيرطبة

وةفجمنهابكلعدسيةأوالشكلمستطيلةإماالبشرةخالياأنكما

لالظنباتاتعداماخضراءبالستيداتبهاوليسكبيرةعصارية

.المائيةوالنباتات
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األنسجة املستدمية اجللدية

The Plant Tissues( II)األنسجة النباتية 

وهي عبارة عن فتحات في األجزاء الخضراء مثل (Stomata)الثغور -

لى ربط وتوجد الثغور في البشرة السفلية للورقة، وهي تعمل ع. األوراق

جي الفراغات البينية أو الغرف الهوائية ألنسجة النبات والجو الخار

.مساهمة بذلك بعملية التبادل الغازي

ب الثغر ويوضح الشكل المجاور تركي. ويؤدي الثغر إلى غرفة تحت ثغرية
(guard cells)خليتان حارستان حيث تحيط به 

وشكل الخلية . تحتوي على بالستيدات خضراء

الحارسة يشبه شكل الكلية كما أن جدارها غير منتظم

التغلظ ، ذلك أن الجدار البعيد عن فتحة الثغر رقيق

بينما الجدار القريب سميك، وهذا يساهم بشكل كبير

.في ميكانيكية فتح وغلق الثغر
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األنسجة املستدمية اجللدية

The Plant Tissues( II)األنسجة النباتية 

تعملالبشرة،منتحوراتعنعبارةوهي(Trichomes)لشعيراتا-

لىعتساعدكماالخارجية،المؤثراتضدوتدعيمهالنباتوقايةعلى

يراتوللشع.الجذريةالشعيراتحالةفياالمتصاصسطحمساحةزيادة

.فرعةمتأوبسيطةإماوهذهالخليةوحيدةالشعيراتفمنها:متعددةأشكال

اتوالشعيرالقرصيةوالشعيرات،الخاليامتعددةالشعيراتوهناك

.المجاورالشكلفيكماالجذريةوالشعيراتالنجمية
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األنسجة املستدمية اجللدية

The Plant Tissues( II)األنسجة النباتية 

Cork)الفليننسيج-ب tissue)

منمجموعةعنعبارةوهو

يةشمعبمادةمتغلظةجدرذاتالخاليا
كما(Subrein)السوبرينبتعرف

لىعتساعدوالتيالتاليالشكلفي

خالياوتموت.الماءتسربعدم

يجنسأنأي.تكوينهابمجردالفلين

ومن.النضوجحينيموتالفلين

الخارجيةالقشرةالفلينأمثلة

الخارجياللحاءوللبطاطس،
(Bark)األشجارلسيقان.
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(Permanent tissues)األنسجة املستدمية 

The Plant Tissues( II)األنسجة النباتية 

(Vascular permanent tissues)أنسجة مستدمية وعائية -3

لشكلاويبين.األنسجةمننوعمنأكثرعلىتحتويمعقدةأنسجةوهي

بالخش:تتضمنوالتيالوعائيةالمستديمةاألنسجةأنواعالمجاور
(Xylem)واللحاء(Phloem).
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أنسجة مستدمية وعائية

The Plant Tissues( II)األنسجة النباتية 

(Xylem)الخشب-أ

فالساقالجذرمنفيالمذابةوالموادالماءنقلعلىالخشبيعمل

منفةمختلأنواععلىالخشبويحتوي.الزهريةفالسويقاتفاألوراق
األليافو(Vessels)واألوعية(Tracheids)القصيبات:هيالخاليا

(Fibers)برانشيميةوخاليا(Parenchyma).

وهي.الخشبنسيجفياألساسيةالخالياهي:(Tracheids)القصيبات

نويثاجدارعلىتحتويالطرفين،مدببةورفيعةطويلةخالياعنعبارة

وهي،السللوزيجدارهاجانبإلىاللجنينبمادةمتغلظ

تحتويماوعادة.النضوجعندوميتةمجوفةخاليا

ووظيفة.المجاورالشكلفيكما(Pits)نقرعلىجدرها

والموادالماءتوصيلعلىتعملكماالتدعيم،القصيبات

.آخرإلىمكانمنفيهالذائبة
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أنسجة مستدمية وعائية

The Plant Tissues( II)األنسجة النباتية 

أنابيبعنعبارة:(Vesseis)األوعية-

لبينيةاالجدرلتالشينتيجةتكونتطويلة

ضهابعومتراصةمتعددةمستطيلةلخاليا

القصيباتمثلواألوعية.بعضفوق

بمادةمتغلظثانويجدارعلىتحتوي

جدارهاوجودجانبإلىاللجنين

ندعوميتةمجوفةخالياوهيالسيللوزي،

جةنتيمختلفةأشكالولألوعيةالنضوج

الجدارتغلظيتخذهاالتيالمختلفةلألشكال

.المجاورالشكلفيكماالثانوي

والموادالماءتوصيلهياألوعيةووظيفة

.آخرإلىمكانمنفيهالمذابة
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أنسجة مستدمية وعائية

The Plant Tissues( II)األنسجة النباتية 

كيبالترفيالقصيباتتشبه(Fibers)األلياف-

أنكما.القصيباتمنوأدقأطولأنهاإال

نقر،علىيحتويالمتغلظالثانويجدارها

شكلالالقصيباتتجويفمنأصغروتجويفها

دعيمالتهيلألليافاألساسيةوالوظيفةالمجاور

.فقط

هي:(Parenchyma)برانشيميةالخاليا-

ب،الخشنسيجفيفيالوحيدةالحيةالخاليا

ىعلوتعمل.الخشبيةلألوعيةمرافقةوتوجد

ية،الدهنوالموادكالنشاالغذائيةالموادتخزين

خزينيةالتالبرانشيميةللخاليامثالالخالياوهذه
(Storage Parenchyma).
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أنسجة مستدمية وعائية

The Plant Tissues( II)األنسجة النباتية 

(Phloem)اللحاء-ب

يهللحاءاألساسيةالوظيفة

الورقةمنالمجهزالغذاءنقل

كبويتر.النباتأجزاءباقيإلى

غرباليةأنابيبمناللحاء
(Sieve tubes)وخاليا

Companion)مرافقة cells)
برانشيميةوخاليا

(Parenchyma)وألياف

(Fibers)الشكلفيكما

.المجاور
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أنسجة مستدمية وعائية

The Plant Tissues( II)األنسجة النباتية 

Sieve)غرباليةاألنابيب- tubes):هي

عنعبارةوهياللحاءفياألساسيالجزء

عضبفوقبعضهامتراصةاسطوانيةخاليا

فائحصعليهاويطلقمثقبة،البينيةوجدرها
Sieve)غربالية Plates)الشكلفيكما

كما.زمالسيتوبالإلىالثقوبوتنفذالمجاور،

منالغذاءنقلعلىتعملحيةخالياأنها

.آخرإلىمكان

Companion)مرافقةالخاليا- cells):هي

لىإتوجدالشكلمغزليةحيةخالياأيضا  

عمليةفيوتساعدهاالغرباليةاألنابيبجانب

.التوصيل
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أنسجة مستدمية وعائية

The Plant Tissues( II)األنسجة النباتية 

الموادنقلتنظيمعلىتعمل:(Parenchyma)برانشيميةالخاليا-

.الوعائيةالحزمخالياداخلإلىالمذابة

لةطويميتةاسكلرنشيميةخالياعنعبارة:(Fibers)اللحائيةاأللياف-

.فقطالتدعيموظيفتهاومدببةورفيعة
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أنسجة مستدمية وعائية

The Plant Tissues( II)األنسجة النباتية 

 Vascular bundlesأنواع احلزم الوعائية 

يوعائنسيجينظامعنعبارةالوعائيةالحزم

متديالنباتاتفيالناقلالجهازمنجزءا  وتعد.

واألزهاراألوراقإلىالساقعبرالجذرمن

جزئينمنالوعائيةالحزمتتألف.والثمار

:همارئيسيين

.للماءالناقلةاألنسجة:Xylemالخشب-أ

.للطعامالناقلةاألنسجة:phloemاللحاء-ب

يعرفالكامبيوم،نسيجبينهمايفصلوقد
Fascicularالحزميبالكامبيوم cambium
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 Vascular bundlesأنواع احلزم الوعائية 

The Plant Tissues( II)األنسجة النباتية 

وبذلكعضها،لببالنسبةمكوناتهاترتيبكيفيةفيالوعائيةالحزمتختلف

:كاآلتيمختلفةأنواعإلىالوعائيةالحزمتقسيميمكن

Radial:القطريةالوعائيةالحزم-1 Vascular bundle

أنصافعلىاويقعبرنشيمي،بنسيجاللحاءعنالخشبنسيجينفصلوفيها

ةالوعائيالحزمتشاهد.كمبيومعلىالحزمتحتويالومتبادلةأقطار

رجذوفيقليلالحزموعددعادة،الزهريةالنباتاتجذورفيالقطرية

.الواحدةلقةالفذاتالنباتاتجذورفيالعددوكثيرةالفلقتينذاتالنباتات
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 Vascular bundlesأنواع احلزم الوعائية 

The Plant Tissues( II)األنسجة النباتية 

Collateral:الجانبيةالوعائيةالحزم-2
vascular bundles

صفنعلىمتجاورينوالخشباللحاءيقعوفيها

بوالخشللخارجاللحاءيكونوفيهاواحد،قطر

مننوعانويوجد.القطاعمركزناحيةللداخل

.:يومالكامبنسيجغيابأولوجودوفقا  الحزمهذه

Closed:مقفولةوعائيةجانبيةحزم-أ
Collateral vascular bundles

يجنسبينهمايوجدوالولحاءخشبمنوتتكون

الوعائيةالجانبيةالحزمتشاهد.كامبيوم

.ةالواحدالفلقةنباتاتسيقانفيالمقفولة



207

 Vascular bundlesأنواع احلزم الوعائية 

The Plant Tissues( II)األنسجة النباتية 

Open:مفتوحةوعائيةجانبيةحزم-ب Collateral vascular
bundles

لحزماتشاهد.كامبيومنسيجبينهماويفصلولحاءخشبمنوتتكون

.تينالفلقذاتنباتاتسيقانمعظمفيالمفتوحةالوعائيةالجانبية
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 Vascular bundlesأنواع احلزم الوعائية 

The Plant Tissues( II)األنسجة النباتية 

Biollateral:الجانبينذاتالوعائيةالحزم-3 vascular bundles

األنسجةقعوتاللحاء،مننسيجينبينيقعخشبنسيجمنالحزمهذهتتكون

إنهفالحزمهذهفيكامبيوموجودحالةفي.واحدقطرنصفعلىالثالثة

يفالحزممنالنوعهذايشاهد.والخشبالخارجياللحاءبينفقطيقع

.القرعيةالعائلةنباتاتسيقان
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 Vascular bundlesأنواع احلزم الوعائية 

The Plant Tissues( II)األنسجة النباتية 

Concentric:المركزيةالوعائيةالحزم-4
vascular bundles

سيجبالنكاملةإحاطةوعائينسيجيحيطالحزمهذهفي

:ومنهااآلخرالوعائي

Amphicribral:الخشبمركزيةوعائيةحزم-أ
vascular bundles

الحزمةمركزفييقعالخشبأنالحزمهذهفينجد

يفالحزممنالنوعهذايوجد.اللحاءنسيجبهويحيط

كمالقتين،الفذاتالنباتاتمنوقليلالسرخسيةالنباتات

مثلةالمائيالزهريةالنباتاتبعضسيقانفييوجد

.ةالزهريالنباتاتبعضوثمارأزهاروفياإللوديا،
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 Vascular bundlesأنواع احلزم الوعائية 

The Plant Tissues( II)األنسجة النباتية 

Amphivasalاللحاءمركزيةوعائيةحزم-ب vascular bundles

اهديش.الخشببنسيجويحاطالحزمةمركزالحزمهذهفياللحاءيشغل

نباتثلمالفلقةوحيدةنباتاتبعضوجذورسيقانفيالحزممنالنوعهذا
نباتاتالمنوقليلالريزوميةالسيقانمنكثيروفيDracaenaالدراسينا

.الفلقتينذات
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Lenticlesالعديسات

The Plant Tissues( II)األنسجة النباتية 

الخشبية ات هي عبارة عن فتحات صغيرة في القشرة الخارجية لسيقان النبات
قى مفتوحة لها شكل عديسي تب. والفروع الفتية وبعض الثمارولألغصان 

تح باستمرار تسمح بخروج بخار الماء عبرها ويسمى هذه النوع من الن
العديسيبالنتح 



https://www.youtube.com/watch?v=bvPM6sfidY4
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منهانوعوكل.رئيسيةانواعاربعةالىالطالئيةاالنسجةتنقسم
او،واحدةطبقةمنيتكونأي(Simple)بسيطةهيئةعلىيوجد

.واحدةطبقةمناكثرمنيتكونأي(Stratified)طبقيةهيئةعلى

خلويةنالبيالمادةانحينفيقليلة،للنسيجالمكونةالخالياعدد-

.النسيجمناالكبرالجزءتكون

.الدمويةباألوعيةغنية-

الجسمألعضاءالداخليةاوالخارجيةاالسطحعلىتوجدقلما-

.المختلفة



Tissue/ النسيج 

Matrix/ خلوية بين وتربط بينها مادة والوظيفة من الخاليا التي تتشابه في التركيب مجموعة ▪
.تنتجها الخاليا ذاتها 

تصنيف األنسجة الحيوانية

األنسجة . Epithelial Tissues/   الطالئية   1

األنسجة . Connective Tissues/   الضامة   2

األنسجة . Vascular Tissues/    الوعائية   3

األنسجة . Muscular Tissues/   العضلية   4

األنسجة .  Nervous Tissues/   العصبية    5

وظائف األنسجة

تغطى االسطح الخارجية للجسم كما هو الحال في الجلد. 1.

تغطى االسطح الخارجية لمعظم االعضاء الداخلية . .كما في الكلية والقلب، جسم االنسانفى2

تبطن معظم االعضاء الداخلية للكائن الحى مثل القناة الهضمية. 3.

تكون االجزاء التي تنتج االفرازات في جميع الغدد. .مثل الغدة العرقية والدرقية، 4

تكون اجزاء االحساس في اعضاء الحس. .  االطراف مثال، 5



Epithelial Tissues/ االنسجة الطالئية ❖

الخصائص

 Stratified/اكثراو Simple/ واحدةهيئة صفائح ذات طبقة تتجمع الخاليا على ▪

.  قليلة جدا( Intracellular substances)الخلوية المادة بين ▪

.االعصابوكثيرة -دموية يتخللها اوعية ال ▪

(.  Basement membrane)ما ترتكز على غشاء قاعدىعادة ▪

أنواع األنسجة الطالئية

(Squamous epithelia)الطالئية الحرشفية ( 1

Simple)البسيطةالحرشفية squamous)

.الحدودمنتظمةغيرمسطحةالخاليامنرقيقةطبقة▪

.الدمويةواالوعيةالفمتجويفيبطن:مثال▪

Stratified)الطبقيةالحرشفية squamous)

.الحرشفيةالخاليامنطبقاتعدة▪

.للجلدالخارجيةالطبقة:مثال▪
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 The Animal( I)األنسجة احليوانية 

Tissues

Cubodial)المكعبة الطالئيةاالنسجة ( 2 epithelia)

(Simple cubodial)المكعبة البسيطة 

.الشكلمكعبةالخاليامنواحدةطبقة▪

.الدرقيةالغدةاانسجة:مثال▪

Stratified)الطبقيةالمكعبة cubodial)

.المكعبةالخاليامنطبقاتعدة▪

.العرقيةالغددحويصالت:مثال▪



(Columnar epithelia)األنسجة الطالئية العمادية . 3
.خاليا اسطوانية مستطيلة من تتكون 

.  اهدابسطحها قد يعلو 

Simple)البسيطةالعمادية columnar)

.الطويلةاوالعماديةالخاليامنواحدةطبقة▪

.الدقيقةلألمعاءالمبطنةالطبقة:مثال▪

(Simple ciliated columnar/ )العمادية البسيطة المهدبة 

. طبقة واحدة من الخاليا العمادية لها اهداب

.الرحم:مثال▪

((Stratified columnar/ العمادية الطبقية 

.  عدة طبقات من الخاليا العمادية

.البلعوم:مثال▪

 / (Pseudo-stratified columnar)العمادية الطبقية الكاذبة
يتكون النسيج من طبقة خاليا واحدة ولكن يبدو مكون من اكتر

.  الخاليا في مستويات مختلفةانويةمن طبقة نظرا لوجود 

طبقة من االهداب تعلوالخالياقد ▪

.القصبة الهوائية: مثال▪



(Transitional epithelia)االنسجة الطالئية االنتقالية -4▪

.ةعدة طبقات من خاليا عمادية تقريبا تعلوها طبقة من الخاليا الكبيرة المستدير* 

.تالئم وظيفة العضو الذى يوجد فيه هذا النسيج* 

. تعطيه القدرة على التمدد* 

.المثانه البولية:مثال* 

(فرازالغدد خارجية اإل)الغدد القنوية . األنسجة الطالئية اإلفرازية-5

فنوات/قناةعليتحتوى▪

:اليتنقسم.الطالئيةالخالياسطوحعلىإفرازاتهاتصب▪

غدد. .معدةالفيللمخاطالمفرزةالطالئيةوالخالياالكأسيةالخاليا:الخليةوحيدة1

غدد. :إلىوتنقسم:الخالياعديدة2

.أنواع4منهايوجد؛واحدةقناةولهامتفرعةغير:بسيطةغدد➢

.أنواع4منهايوجد.وعديدةمتفرعةقنواتلديها:مركبةغدد➢



الغدد القنوية البسيطة-أ

:بسيطةأنبوبيةغدد.1

.األفرازيةالقناةمنبدال  فوهةولهامجوفةاسطوانية▪

.الدقيقةاألمعاءفيليبركوهنخبايا:مثال▪

:ملتويةأنبوبيةغدد.2

طويلةإفرازقناةلها.االلتواءوشديدةطويلةدقيقةأنيبيباتمنتتكون▪

:متفرعةأنبوبيةغدد.3

متفرعةأنبيباتعدةإلىتنقسم▪

.(عشرباالثنىبرونرغدد:مثال)▪

:حويصليةغدد.4

.العنبعناقيدوتشبهمجوفةحويصالتهيئةعلىمنهاالغديالجزء▪

:  تنقسم الغدد الحويصلية إلى نوعين

متفرعة. .الزهمانيةالغدد:1

غير. .المنويةالحوصالت:متفرعة2
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الغدد القنوية المركبة-ب

.الضامالنسيجمنمحفظةبهاتحيطفصوصمناألحيانمعظمفىتتكون▪

نسيجيةفواصلبينهممجهريةفصيصاتعدةمنفصكليتكون▪

أكبرنواتقفيبدورهاتصبداخليةفصيصيةقنياتداخلفصيصكلإفرازيصب▪

.للغدةالرئيسةاإلفرازيةالقناةفيالنهايةفيتصب▪

النوع األنبوبي-1

.  أنبوبي ملتف▪

.الغدد المعدية: مثال▪

النوع الحويصلي-2

.غدد الجهاز التنفسي: مثال▪

الحويصلي–النوع األنبوبي -3

.  بعض وحدات اإلفراز أنبوبية وبعضها اآلخر حويصلية▪

الغدد اللعابية: مثال▪

(الجرابي)النوع الكيسائي -4

. مؤلف من أكياس أو أجربة▪

.الغدد اللبنية: مثال▪



أشكال الغدد القنوية اإلفرازية

اإلفرازيةالخالياأنواع

الخاليا. باألنزيماتغنىمائياافرازاتفرز:المصلية1

بالمخاطغنىلزجاافرازاتفرز:المخاطيةالخاليا2.

الخاليا. (مخاط+انزيماتتفرز)والمخاطيةالمصليةالخاليامنمزيج:المختلطة3
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االنسجة الضامة -ب

Connective Tissues

.  تعمل هذه االنسجة على ربط وتدعيم تراكيب الجسم المختلفة▪

الخصائص العامة

ة تكون فى حين ان المادة البين خلوي، عدد الخاليا المكونة للنسيج قليلة▪

.الجزء االكبر من النسيج

.غنية باألوعية الدموية▪

.ةقلما توجد على االسطح الخارجية او الداخلية ألعضاء الجسم المختلف▪

:هناك نوعان رئيسيان لألنسجة الضامة هما▪

(Proper connective tissues)االنسجة الضامة االصيلة :  أوال  

(Dense connective tissues)االنسجة الضامة الصلبة : ثانيا  



Proper connective tissues/ االنسجة الضامة االصيلة -أوال  
(الياف)ليفيةخاليامنتتكونخلويةالبينالمادةبأنتتميز▪

األنواع-

Mucous connective tissues/ النسيج الضام المخاطى-1

يتميزبأن خالياة متفرعة او مغزلية الشكل مبعثرة او متشابكة * 

(.  Mucin)المادة البين خلوية غروية وتحتوى على مخاط * 

.  الحبل السرى للجنين فقط: مثال* 

Areolar)النسيج الضام الليفى الفجوى -2 fibrous connective tissue

االشكالمتنوعةمبعثرةوالخالياسائلةشبةخلويةبينالمادة▪

.Elastin/مطاطةصفراءواليافCollagen/بيضاءاليافتتخللها▪

.الرئيسيةالدمويةباألوعيةيحيط:مثال▪



(Proper connective tissues)االنسجة الضامة االصيلة 

النسيج الضام الليفى االبيض -3

(White fibrous connective tissue)

يضاءببأليافمحاطةالخاليامنالنسيجهذايتكون▪
.بالعظامالعضالتتصلالتياالوتار:مثال▪

النسيج الضام الليفى االصفر-4

(Yellow fibrous connective tissue)

فراءصبأليافمحاطةالخاليامنالنسيجهذايتكون▪

(المفاصلعندالعظامتربط)االربطة:مثال▪



النسيج الضام الشبكى-5

(Reticular connective tissue)

.  األلياف متشابكة شديدة تصبغ بصبغات الفضة* 

الخاليا مبعثرة خالل االلياف * 

.يحيط باألعضاء الليمفاوية: مثال* 

النسيج الضام الدهنى -6

(Adipose connective tissue)

الخاليا لها القدرة على تخزين الدهون* 

.على هيئة نقيطات دهنية مميزة

.يحيط بالكلية والقلب وتحت الجلد: مثال* 



https://www.youtube.com/watch?v=D-SzmURNBH0
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ني له وانظر إىل العظام كيف ننشزها ثم نكسوها حلما فلما تب
سورة البقرة( 259) قال أعلم أن اهلل على كل شيء قدير

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=219&idto=219&bk_no=49&ID=223


(cartilaginousHyaline)الزجاجىالغضروف-1

(cartilaginousWhite fibrous)الغضروف الليفى االبيض -2

Elastic Connective Tissueاألصفر ( المرن)النسيج الضام -3

، (Neuron body)تتكون الخلية العصبية من جسم الخلية العصبية 

التى تتفرع من (Neuron processes)وزوائد الخلية العصبية 

.  جسم الخلية



االنسجة الضامة الصلبة –ثانيا  

(Dense connective tissues)

.صلبةشبهاوصلبةتكونخلويةالبينالمادة▪

:نوعينالىوتنقسم

Cartilaginous)/الغضروفيةاالنسجة1. tissues)

Bone)/العظميةاالنسجة2. tissuses)

(Cartilaginous tissues)االنسجة الغضروفية 
. المادة البين خلوية تكون شبه صلبة

الغضروفيةاالنسجةانواع

(cartilaginousHyaline)الزجاجىالغضروف-1

(Chondrocytes)غضروفيةخاليامنيتكون▪

متجانسةخلويةبينبمادةمحاطة(Lacunae)محافظداخل▪

(Chondrin)بالكوندرينتعرفوشفافةصلبةشبه

.العظامرؤوسيغطىحيثالعظاممفاصل:مثال▪

(cartilaginousWhite fibrous)االبيض الليفىالغضروف -2

الى وجودباالضافةالزجاجىنفس تركيب الغضروف 

.  الياف بيضاء تتخلل المادة البين خلوية▪

.يغطى رؤوس عظام الفقرات: مثال▪



Elastic/األصفر(المرن)الضامالنسيج-3 Connective Tissue

.المرنةالصفراءيتميزبوجوداأللياف▪

بعضإلىتحتاجالتياألعضاءفيويوجد▪

.والرئتينكالشرايينالمرونة

(Bone tissuses/ )األنسجة العظمية -ب
التركيب األساسي للعظام

متكلسةصلبةخالليةفي مادة خالياتتكّون العظام أساسا  من ▪

الخاليا العظمية نوعان

تقوم بتشييد العظام:   Osteoblasts/خاليا بانية للعظم▪

وهي خاليا عمالقة؛ :  Osteoclasts/خاليا هادمة للعظم▪

.تحلل العظام بنزع الكالسيوم منة.األنويةعديدة 



التركيب الدقيق للعظام
(سيقان العظام الطويلة)العظام الكثيفة-أ

Osteon))هافرسوحداتتسمىالبنائيةالوحدات▪
:منهافرس تتكون وحدة 

(الوسطىالقناة)هافرسقناة.1
دمويةالشعيراتفيهاوتمرالعظمبطولتمتد▪

.العصبيةواأللياف
هافرسصفائح.2
حلقاتشكلفيالوسطىبالقناةتحيط▪
.العظميةالخالياعلىتحتويفجواتوتتخللها▪
دقيقةقنيات.3
خاللهامنوتمرالمتجاورةالصفائحبينتمتد▪

.العظميةللخالياالسيتوبالزميةالزوائد
فولكمانقنوات.4
.هافرسبقنواتمتصلةمائلة؛أومستعرضة▪
بينيةصفائح.5
.هافرسوحداتبينتوجدهافرسصفائحمنبقايا▪



العظام األسفنجية.ب 

وفي( الجمجمة، األضالع، لوحة الكتف)توجد في العظام المفلطحة ▪

.كرداس العظام الطويلة

. هافرسال توجد فيها وحدات ▪

العظمي تتكون من صفائح عظمية تفصل بينها فجوات مملوءة بالنخاع▪

.  األحمر

.  ال تتخللها شعيرات دموية▪



االنسجة الضامة الوعائية

Vascular connective tissues

(Blood and Lymph/ )الدم والليمف 

يتكون من( : Blood)الدم : اوال 

. تمثل المادة بين خلوية/  ( Plasma)البالزما . 1

(  Blood Cells)دمويةخاليا . 2

(Blood platelets)دموية صفائح . 3

(Plasma)/البالزما-1

.الدمويةوالصفائحالدمويةالخاليافيهتسبحلزجسائل▪

.االنسانفيالدممحتوياتمنتقريبا%50تمثل▪

غيروامالحمختلفةوبروتيناتتركيبهامن%90حوالىالماءيمثل▪

هونوالدالنيتروجينيةوالقواعدالكربوهيدراتمثلعضويةوموادعضوية

ناالكسجيمثلمذابةوغازاتمضادةواجساموانزيماتوهرموناتالمفسفرة

.الكربوناكسيدوثاني



Blood)/الدمويةالخاليا-2 cells)

:الدمويةالخاليامننوعان

خاليا Erythrocytes)الحمراءالدم-أ / Red blood cells)

ومستديرة،مقعرةخاليا▪

.االنسانفىالنواةعديمة▪

مادةعلىالحتوائهانظرااالكسجينحملعلىالقدرةلها▪

لهذهاالكبرالمكونيعتبرالذى.(Hemoglobin)الهيموجلوبين

.الخاليا

،مكعبملليميترلكلمليون5–4بينماالمرأةفىعددهايتراوح▪

.مكعبملليمترلكلمليون6-5بينماعددهافيتراوحالرجلفياما



خاليا الدم البيضاء-ب



(Blood platelets)الصفائح الدموية -ج

(  Lymph/ )اللمف▪

. سائل شفاف لزج يشابه بالزما الدم فى درجة تركيز االمالح والمكونات االخرى*

( .الليمفوية)وانما يحتوى على خاليا بيضاء ، ال يحتوى على خاليا حمراء* 

ينقل الليمف بواسطة اوعية ليمفاوية تصب فى الجهاز الوريدى مباشرة* 

.يلعب الليمف دورا كبير فى التخلص من معظم الميكروبات* 



(Muscular tissues/ )االنسجة العضلية 

.  تساعد االعضاء المختلفة على االنقباض واالنبساط. تساعد الجسم على الحركة▪

انواع االنسجة العضلية 

( Smooth muscles/ )االنسجة العضلية الملساء -1

(  Myofibrils)يحتوى السيتوبالزم على لوييفات عضلية . خاليا مغزلية رفيعة* 

.تتجمع الخاليا على هيئة حزم او صفائح او طبقات* 

ارادية    توجد هذه العضالت في جميع االعضاء المجوفة  التي تنقبض او تتحرك حركة غير* 

.مثل المعدة واالمعاء والرحم ما عدا القلب



العضالت الهيكلية / االنسجة العضلية المخططة .2-

Striated (Skeltal) muscles

.  (Muscle fibers)تتكون من الياف عضلية -

(Bands)الليفة العضلية بوجود اشرطة تتميز-

على تتعاقب ( Light)وفاتحة ( Dark)داكنة 

.ط طول الليفة مما يعطى الليفة العضلية المظهر المخط
األشرطة الداكنة 

يتكون من خيوط –(A band )/ تسمى -

/  تسمى الميوسين Thick filaments/ سميكة 

Myosin
H band/ يتوسطها منطقة فاتحة تسمى –

األشرطة الفاتحة

يتكون من خيوط–(I band )/ تسمى -

Actin/ تسمى باألكتينthin filaments/ رفيعة
Z line/ يتوسطها خط يسمى–

Sarcomere/ القطعة العضلية 
Zالمنطقة الواقعة بين خطين 
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 The Animal( II)األنسجة احليوانية 

Tissues

Striated (Skeltal) musclesالعضالت الهيكلية / االنسجة العضلية المخططة .2

ية يحيط باللويفات العضلية شبكة من االغش-

زمية بالشبكة الساركوبال/ االنيبيبية الملساء 

(Sarcoplasmic reticulum)

الكالسيومايوناتعلىالشبكةهذهتحتوى-

(Ca⁺²)العضالتالنقباضوالضرورية.

االراديةالعضالت:مثال



(Cardiac muscles)االنسجة العضلية القلبية -3

:تتميزبنوع من العضالت المخططة ▪

. التخطيط فيها غير واضح مثلما هو فى العضالت الهيكليةاو االرادية. 1

،  الياف العضالت القلبية تتفرع او تتشابك مع بعضها البعض. 2

وكل ( Intercalated disks)تنقسم كل ليفة عضلية الى اقسام بواسطة اقراص بينية .3

.قسم يوجد به نواة واحدة وتقع االنوية فى وسط الليفة

.القلب فقط: مثال



(Nervous tissues/ )االنسجة العصبية 

:تتكون من

(  Neurons)خاليا عصبية .1

خاليا الغراء العصبى .2

(Neuroglia :) تدعم النسيج

مكونة الجزء بين الخلوى 

(Interstitial part ) لالنسجة

.العصبية

الخلية العصبية * 

:تتكون من 

جسم الخلية العصبية . 1

(Neuron body)

زوائد الخلية العصبية . 2

(Neuron processes)

التى تتفرع من جسم الخلية



منتتكون..العصبيةالخلية

كبيرةنواةيتوسطةسيتوبالزم▪

Nissl)نسلاجسام▪ bodies)/االندوبالزميةالشبكة

المحببة

.اخرىوعضيات،جولجىاجسام▪

:العصبيةالخليةزوائد▪

:(Axon)المحور.1

يكونماعادةعصبيةخليةلكلفقطواحدمحور▪

.األخرىالزوائدمنبكثيراطول

Myelin)النخاعىبالغمدتعرفدهنيةبطبقةيغطى▪
sheath)عبرمتعددةمواضعفىتختفى

Ranvier)رانفيةبعقدالمواضعهذهالمحوروتعرف
nodes).

العصبيةالصفيحةالنخاعىبالغمديحيط▪
(Neurolemma)/(s cells،Schwann).

الغمدتكوينفىهامادوراشوانخالياتلعب▪

الطرفىالعصبىالجهازمحاورحولالنخاعى
{(PNS)Peripheral nervous system}

.(Dendrites)الشجريةالزوائد.2

.خليةلكلشجريةزائدةمناكثريوجد▪



(  Neuroglia)خاليا الغراء العصبى * 
تحيط بالخاليا العصبية داخل الجهاز العصبى 

:انواعها 

(  Microglia)خاليا الغراء العصبى الصغيرة .1

.قريبة من االوعية الدموية الصالحها حين اصابتها بجرح

(Astrocytes)خاليا الغراء النجمية .2

(Phagocytic)خاليا بلعمية * 

يط بالنسيج تساعد فى تنظيم تركيز ايونات البوتاسيوم فى السائل المح* 

العصبى

(  Oligodendrocytes)خاليا الغراء العصبى قليلة التفرع . 3



https://www.youtube.com/watch?v=d9owEvYdouk
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