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الهدف من المحاضرة•

.فعاليفهم الطالب كيف تحافظ االغشية الخلوية على االتزان البدني من خالل النقل ال•

.فةيتعلم الطالب من خالل درس مختبري كيفية انتقال المواد عبر التراكيز المختل•

.يتعلم الطالب االختالفات بين انواع النقل عبر االغشية الخلوية•



المقدمة

Passiveالسلبيالنقل transportوالذيالخلويالنقلانواعاحدهو

االنتشارطريقعنالخليةغشاءعبرالموادانتقالخاللهيجري

diffusionزتركيذووسطمنالموادتنتقلحيث.طاقةاستخداموبدون

لىعالجزيئاتارتدادعند.فيهلتتعادلعاليتركيزذووسطالىواطئ

ناتالشحتحملوالتيالصغيرةالجزيئاتهذهفإنالخليةغشاءجانبي

عواملالىالحاجةدونالخلويالغشاءعبرالمرورعلىقادرةتكون

ىعلالقادرةالصغيرةالجزيئاتعلىاألمثلةمنمرورهالتسهيلآخرى

جينواألكسالكربونأكسيدثانيهيالطريقةبهذهالخليةغشاءاختراق

كانتإذا.(الماءانتشارطريقةهوOsmosisالتناضح)والماءالجزيئي

المرورىعلقادرةتكونلنفانهاقويةشحنةلديهاأوجًداكبيرةالجزيئات

اآلخرالجانبإلىللوصولtransportactiveالنشطالنقلوستتطلب

.الخليةغشاءمن



Simpleالبسيطاالنتشار diffusion:منمادةحركةهو
هذه.ضمنخفتركيزذاتمنطقةإلىالتركيزعاليةمنطقة
.توازنحالةفيالجسيماتستضعالعملية

مـنالمـاءجزيئـاتانتقـالهوOsmosisالتناضح
إلىالمذابـةالمـادةفياألقـلالتركيـزذيالمحلـول
لوبشكنفاذيغشاءخاللتركيـزا  األكثـرالمحلـول
هذهوجدوتانتقائينفاذيغشاءهوالخليةغشاء.انتقائي

ادالمولبعضيسمححيثالخالياجميعفيالخاصية
هذايُعرفوهذاالطاقةاستخدامدونبحريةبالمرور
passiveالسلبيبالنقل transport.

الطاقةباستخدامالغشاءعبرالموادمروريُعرف
activeالفعالأوالنشطبالنقلATPباستخدام

transportمثـلةالكبـيرالجزيئـاتنقـلبواسـطتهيـتم
الوسـطمـنوالدهنيـةاألمينيـةواألحمـاضالسـكريات،

.تركيـزااألكثـرالوسـطإلىاتركيـز  األقـل



الجراء التجربة المختبرية يرجى التاكيد على شروط السالمة المختبرية

ن أن تأكد م. يجب على الطالب ارتداء نظارات واقية وسترة المختبر أثناء العمل في المختبر
.BETADINEالطالب ليس لديهم حساسية من 

اليود : تحذيرIodineسام وقد يتسبب في صبغ المالبس.

المواد الالزمة الجراء التجربة

نظارة مختبرية. 1

.Beaker 2

ملعقة. 3

نشأ الذرة . 4cornstarch

اكياس بالستيكية . 5Sandwich baggies

قطرة عين او ماصه. 6

كوب قياس. 7

ماء. 8

محلول اليود. 9



:اإلجراءات

.ضع ملعقة واحدة من نشا الذرة في كيس بالستيكي. 1

.كوب من الماء إلى الكيس وإغالق بالشريط المطاطي½ أضف . 2

.امزج بلطف وسجل لون المحلول في السجل المختبري. 3

500أكبر من beakerالى نصف بالماء مع مراعاة عدم اتستخدم beakerملء الدورق . 4
.مل

سجل اللون في سجل . ومزجه بلطفbeakerقطرة من اليود إلى دورق 20-15إضافة . 5
.المختبر

.دقيقة20-15ضع برفق الكيس البالستيكي في محلول اليود واتركه لمدة . 6

دقيقة20اللون بعد  بداية التلون

في الدورقالمحلول

في الكيسالمحلول

البيانات المطلوبة



.كيميائيتفاعلبينهمااليحدثأكثرأومادتينمنمتجانسخليط---Solutionمحلول

.يةغازأوصلبةأوسائلةموادتكونوقدالمحلولفىأقلبكميةتوجدالتىالمادةهو----Soluteالمذاب

.المحلولفىأكبربكميةتوجدالتىالمادةهي---Solventمذيب

Hypotonicالتوترواطئمحلول Solution----منأوطأتنافذيضغطايمتلكالذيالمحلولاوالمادة

أوطأمذابةالالموادتركيزفيهيكونوسطفيالحيالكائنخليةوضعذلكعلىمثال،معهالمقارنالمحلول
.Hypertonicالتوترمفرطمصطلحعكسعلىوهيانفجارهاالىيؤديمماالخليةتلكداخلتركيزهامن

Hypertonicالتوترمفرطمحلول Solution---المحلولمنأعلىتنافذيا  ضغطايمتلكالذيالمحلول

حالةحدثتالخليةفيسائدا  يكونوعندما.الطبيعيالضغطمنأعلىحالةفييكونانهأي،معهالمقارن

الموادركيزتفيهيكونوسطفيالحيالكائنخليةوضعذلكعلىمثال،العضالتفيمتكاملغيرارتخاء

.الخليةداخلتركيزهامنأعلىالمذابة

Isotonicالتوترمتساويمحلول Solution---اوالمحاليلالغشاءجانبيعلىنفسههوالمذابتركيز

.للخليةاالزموزيالضغطتراكيزنفسلهاالتي





تحليل النتائج بعد اجراء التجربة

النشا؟أم بناء  على مالحظاتك ، أي مادة تحركت ، اليود . 1

؟كيف حددت هذا. 2

فذة من الناهي المادة ما الكيس البالستيكي بمثابة غشاء الخلية في هذا المختبر ، كان . 3
خالله؟

في لمحلول له اما هو اللون الذي تتوقع أن يتحول الكيس البالستيكي نفاذ للنشأ، إذا كان . 4
الدورق؟
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