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 نبذة تعريفية عن الخلية .  •
 تعريف باهمية الخلية الحية .   •
 تعريف باهم اجزاء الخلية الحية .   •
 تعريف بوظائف اجزاء الخلية الحية .   •

 

 



 الخلية ومكوناتها 

الحياتية   الكيميائية  الكيمياء  المواد  تكوين وتركيب  يبحث في  الكيمياء والذي  هي احد فروع علم 
منها   تتكون  الحية    أجسامالتي  جسم  الكائنات  داخل  تحدث  التي  التفاعالت  جميع  يدرس  كما 

نبات   كان  سواء  الحي  من    إنسان  أوحيوان    أوالكائن  ذلك  يصاحب  وكيفية    إنتاجوما  طاقة 
 الوظائف الحيوية .  أداءاالستفادة منها في 

  Cellالخلية   
ال  تكون  قد  أو   )الخلية وحيد (   كامالً  كائًنا الخلية , تكون   حي كائنل ل  بنائيةال وحدةالخلية هي 

 التركيب  وحدة تعتبر الخلية , )الخاليا متعدد (  الحي الكائن تشكل التي مليارات الخاليا من واحدة
 على نوعان :   الحية وهي الكائنات  لكل والوظيفة

التي      Eukaryotic  النواة  حقيقية خلية -أ  النواة والخلية بين يفصل غشاء على تحتوي وهي 
 نباتية .   خلية و حيوانية، نوعان خلية النواة  حقيقية

 مكونات  النواة وبقية  بين يفصل غشاء على تحتوي  الوهي   Prokaryoticالنواة  بدائية خلية -ب 
 .الخلية

 فجوة ، خلوي ال  جدارمثل ال  الحيوانية الخاليا تمتلكها ال ميزات  على أيًضا  النباتية الخاليا تحتوي 
 مختلفة حياة أنماط على النباتات  تحتوي   .الخضراء البالستيدات  مثل وبالستيدات  ، كبيرة مركزية
 النباتات  تنتج ,  النباتية الخلية بنية فحص  عند  االختالفات   هذه وتظهر ، الحيوانات  عن تماًما

 ثاني يعمل النبات على االستفادة من ي حيث الضوئ التركيب  تسمى عملية  في الخاص  غذاءها
  .سكريات  إلى وتحويلها (H2O) والماء(CO2)  الكربون  كسيد و أ



 
 

 -تركيب الخلية الحية : 

رقيق مرن مكون من البروتينات الدهنية    ءهو غشا  Cell Membraneالغشاء الخلوي    .1
من مواد غذائية مثل  الخليةحتاجه متصاص ما تويمتاز بنفاذيته االختيارية , أي يسمح با

 . اإلنزيمات االمينية وبعض  واألحماض سكر الكلوكوز 
م   Cytoplasmالسايتوبالزم     .2 يمال  شفافة  نصف  هالمية  مادة  الخلية  عهو  فراغ  ظم 

االندوبالزمية يحتوي   الشبكة  تشمل  برتوبالزمية  مادة  من  مكونة  مهمة  جسيمات  على 
كما يشمل التراكيب كولجي والجسم المركزي والنواة    أجساما و والرايبوسومات والمايتوكوندري 

يعتبر   كما  وبروتينية  ودهنية  كاربوهيدراتية  ومواد  الفجوات  مثل  بالخلية  الحية  غير 
الحيوية  السايت بالوظائف  تقوم  والتي  الحية  الخلية  جسيمات  فيه  تتواجد  مسرح  وبالزم 

 المختلفة . 



االندوبالزمية   .3 مجمو    Endoplasmic Reticulumالشبكة  عن  القنوات ععبارة  من  ة 
يوجد نوعان من  الغشائية تصل ما بين الغشاء النووي وغيره من الجسيمات الحية بالخلية  

الشبكة اإلندوبالزمية الخشنة والشبكة اإلندوبالزمية الملساء، الوجه الشبكة اإلندوبالزمية:  
الشبكة    ,تخليق البروتينالتي هي مواقع    يبوسومات ا بالر الخارجي للشبكة الخشنة مرّصع  

يبوسومات على  االشبكة الملساء ال تملك ر ,    في الخاليا بشكل أكبر   الخشنة بارزة ووفيرة
تخليق   في  وتعمل  الخاليا  معظم  في  قليلة  وهي    الستيرويدات وإنتاج    الليبيدات سطحها 

الطبيعية  وإزالة سميةوالهرمونات   الوظيفة  ,  لأليض    النواتج  تعمل على    فإنهامن حيث 
بين   الغذائية  المواد  السايتوبالزم    أجزاءنقل  من  خاصة    واألغشية النواة    إلىالخلية 

 البالزمية .
سطح     Ribosomesالرايبوسومات   .4 على  توجد  دقيقة  دائرية  حبيبات  عن  عبارة  هي 

االندوبالزمية مما يجعل سطحها خشنا   مبعثرة    أو الشبكة  السايتوبالزم  توجد  وداخل في 
الرايبوسومات   وتتميز  المايتوكوندريا  مثل  الخلية  مكونات  بالحامض   بأنهابعض  غنية 

 وكذلك الفوسفولبيدات والبروتينات .   RNAالنووي 
بيضوية    أوحبيبات صغيرة خيطية  وهي على هيئة     Mitochondriaالمايتوكوندريا     .5

السكريات   تحتوي  والفيتامينات    واألمالحالعضوية    واألحماض الشكل   وإنزيمات المعدنية 
الكيمي التركيب  حيث  من  و  ي  و ا التنفس  الفوسفولبيدات  من  عالية  نسبة  تحتوي  فهي 

DNAا مراكز  المايتوكوندريا  تعتبر  تتم  .  وفيها  بالخلية  الغذائي  العناصر   أكسدةلتمثيل 
وتحويلها   والدهون  البروتينات   , الكاربوهيدرات  مثل  وذلك    CO2+H2O  إلىالغذائية 

تخزن   فإنها الطاقة الناتجة من هذه العملية    أماالتنفس الموجودة فيها    إنزيمات بمساعدة  
بالطاقة    ATPعلى شكل   الحيوية على سطوح  وهو مركب غني جدا  العملية  وتتم هذه 

 التنفسية .  اإلنزيمات الجدار الداخلي للمايتوكوندريا حيث تتمركز فيها 
بعض المواد مثل الهرمونات   بإفرازتقوم    بأنهاويعتقد    Golgi Bodiesكولجي      أجسام .6

 .   اآلنولكن ال تزال وظيفتها غير معروفة لحد والبروتينات  واإلنزيمات 
عن    Lysosomes     الاليسوسومات  .7 عبارة  غنية    أجسامهي   باإلنزيمات حويصلية 

 هاضمة .   إنزيمات  إفرازووظيفتها  Hydrolytic enzymesالمحللة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9


في    أجساموهي      Microbodiesالمايكروسومات    .8 العناصر   أكسدةتساعد  بعض 
 الغذائية . 

عبارة عن جسم شعاعي يوجد بالقرب من نواة الخلية     Centrosomesالجسم المركزي    .9
مجموعتي   أساساً ويتركب   بين  بالفصل  يقوم  ووظيفته  الدهنية  البروتينات  من 

 الكروموسومات الناتجة من انقسام النواة .  
تحوي     Neucleusالنواة    .10 ومثقب  مزدوج  نووي  بغشاء  ومحاطة  الخلية  داخل  توجد 

نوية   على  الصبغية    أكثر   أوبداخلها  الشبكة  على     Chromatin Reticulumوكذلك 
تتفكك   الحامض   أثناءكروموسومات    إلى والتي  من  مكونة  الشبكة  وهذه  الخلية  انقسام 

ليكون بروتين نووي    DNAالنووي   النواة  متحدا مع بروتين خاص  مكونات   أهم. تعتبر 
ومن   آخر   إلىالخلية فهي مركز نشاطها وهي تحمل الصفات الوراثية وتنقلها من جيل  

 قسام الذي تلعب فيه الدور الرئيسي . وذلك عن طريق االن  أخرى  إلىخلية 
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