
1



2



C0NTANTSاحملتويات 

3

هالصفح املوضوع احملاضرة







1

2

3

4

5



أخي الكريم أعريني اهتمامك وتأمل فيما يلي



هي وحدة البناء والتركيب والوظيفة في الكائنات الحية

غيرأومتمايزةخاليامجموعةأوخليةأيهو

نطبقتأيالحيويةبالوظائفبقيامهاتتصفمتمايزة

الحيةالكائناتخصائصمنأيعليها

اخالي-الحيالكائنبناءوحدةهيالخلية”

هذهمنلعديدتجمعاتإالماهيالكائنات

نقوانيحسبمعينةنظمفيمرتبةالخاليا

“خاصة



شاهدمنأولهوكروبرتالعالميعتبر-

اسمعليهاأطلقمنأولوهو.الخلية

هذاقام.م1665عامفيوذلك.خلية

فحصفيواستخدمهمجهربصنعالعالم

.الفلينمنرقيقةشريحة

نمأولليفنهوكالهولنديالعالميعتبر-

وحيدةحيةكائناتيشاهدأنأستطاع

راتمتسعأكبركبيرهتقوةبمجهرالخلية

هوكروبرتمجهرمن
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.Electronic microscopeالمجهر اإللكتروني -1

.Ultracentrifugationالطرد المركزي الفائق السرعة -2

.Autoradiographyالتصوير باإلشعاع الذاتي -3
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حين أعلن كل من 1838في عام Cell theoryظهرت نظرية الخلية •

أن الخلية هي وحدة التركيب(SchwannشوانوSchleidenشليدن

وقد ظلت هذه النظرية محل جدل لم . )والوظيفة لجميع الكائنات الحية

.يحسم إال في أوائل القرن السابق

:Cell Lineageنظرية تسلسل الخاليا•
 Cellنظرية تسلسل الخاليا 1858عام Virchowفيرشوكما أعلن 

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

ثم رةللنظرية الخلوية المتطوهذه المعادلة أصبحت فيما بعد حجر الزاوية 

تينات من في أوائل السباستيرحظيت باإلثبات الذي قدمته تجارب العالم 

.القرن التاسع عشر 
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اخلاليا أولية النواة  
Prokaryote

اخلاليا احلقيقية 
Eukaryote  .

النواةوجودعدم)
Nucleus)هووالنواة

ادةاملعلىحيتويتركيب
أنهغرياخلليةيفالوراثية

فإنالنواةوجودمنبدلا 
ريياوالبكتالركتسياالدنا

يفبروتنيمعيرتبط
نظريتسمىمنطقة
.Nucleoidالنواة



اةالفرق بين خاليا أولية النواة و خاليا حقيقية النو

:Prokaryotic cells))أولية النواة الخالياخصائص -أ

:هي خاليا عبارة عن كائنات بسيطة التركيب  ومن خصائصها

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

.للخليةالبروتالزميةمختلط بالمادة Genephoreبالجينوفوريعرف 

الشبكة إلى وجود العديد من مركبات الخلية الحقيقية مثلاولية النواة وتفتقر ( 2

جولجىمثل جهاز العضياتوالفجوات وقد تفتقد بعض األندوبالزمية

.وغيرهموالبالستيداتوالميتوكوندريات

الريبوزماتبذو كثافة عالية ومليئة بأجسام دقيقة للغاية تعرف والبروتوبالست( 3

Ribosomesوالتي تعتبر مراكز لتكوين البروتينات.

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

.إلنتاج الطاقة
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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 

15



(. Bacteria)البكتريا 
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(Blue-green algae)الطحالب الخضراء المزرقة 
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ةالفرق بين خاليا أولية النواة و خاليا حقيقية النوا
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Eukaryotic)النواةحقيقيةخالياالخصائص-ب cells):

غالفأوبغشاءمحاطةحقيقيةنواةبوجودتتميزالحقيقيةالخاليا-
يتوبالزموالسالنواةأساسين،قسمينإلىالخليةيقسمثقوببهنووي
منيالبالزمالغشاءويحاطالبالزميبالغشاءالسيتوبالزمويحاط
و"ةالخليبجدار"يعرفسميكبجدارالنباتيةالخاليافيالخارج
شاءبغمنهجزءيغطيحيثبالزميبغشاءتحاطالحيوانيةالخلية
.خلوي

واةالناوليةمنبمراحلالحجمفيأكبرهيالنواهحقيقيةالخلية-
الخليةفيهاعنالنواةحقيقيةالخليةفيأقلزمالبرتوبالكثافةوكذلك
عدةإلىمكعبميكرون10منالخليةحجمويتراوحالنواةاولية

راوحيتاإلنسانجسموفيالطيوربيضةمثلمكعبةسنتيمترات
أقدامعدةإلىوطولهامكعبميكرون1000–200بينماحجمها

.العصبيةالخالياطولمثل



(.  Animal Cell)خلية حيوانية 
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(.  Plant Cell)خلية نباتية 
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https://www.youtube.com/watch?v=URUJD5NEXC8
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