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ي وفي الكائنات وحيدة الخلية تعتبر الخلية كائن ح .ية للحياةبية والوظيفية األسااااااساااااالوحدة التركي :الخلية

لخال ا فأنه  وجد تجمع لعدد كبير لن الخال ا المختلفة والتي تنظم نكب د ة كاالاب نينماا في الكائنات الرا ية عد دة ا

و حيوان أسواء كان نبات  يألعواء المختلفة تكون الكائن الحوا، واألنساجة المختلفة تكون عواوا   لتكون نسايجا  

 حدث والتى  Morphogensis و التغير الشاااكليأ Development والتطور Growth النمو لن خالل عملية

ونالرغم لن تعدد النواتج التخصااصااية والوظيفية للخال ا ن  أن . خاللها تفاعالتها كيماو ة وتخصااصااات وظيفية

عد د لن العواايات التى  تم فيها التفاعالت الكيماو ة ككلت تتشااانه  ىلى حد كبير في احتوائها علنالخال ا لتشااانه 

أسااااسااااية في ليكانيكية ن ب   والتي تعمب كمكونات RNA و DNA في األغشاااية البالةلية واألحمال النوو ة

  المعلولات في جميع الخال ا .

لكائنات ذات او Prokaryotes نو ة لحددةأ ىالكائنات األولية ذات الخال ا غير المحتو ة علهناك ونكلت ف

 .Eukaryotes نو ة لحددةأ ىة علالخال ا المحتو 

 

  

http://www.smsec.com/ar/encyc/plant/1.htm
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 :لى نوع النواةناستنادا  هناك نوعين لميز ن لن الخال ا في الكائنات الحية 

 Prokaryoteالكئنات بدائية النواة  Eukaryoteالكائنات حقيقية النواة  ت

   تتوي على أنو ة ح ي ية تحتوي على أنو ة ح ي ية  .1

 على غشاء نووي  تحتوي  تحتوي على غشاء نووي  .2

 في السا تونالةم DNA وجد الـ  في النواة DNA وجد الـ   .3

   توجد عويات خلو ة لحاطة نأغشية توجد عويات خلو ة لحاطة نأغشية  .4

 التكاثر نا نشطار التكاثر جنسي و  جنسي  .5

 لثال: البكتر ا لثال: لعظم الكائنات الحية، نعض الطحالب، الخميرة  .6

  

 

 

 ( للخلية النباتيةو البروتوبالزميةأالحية )المحتويات 

 Nucleus النواة .1

لن البحوث  ولنك ذلت الحين نال  كما هائال   Robert Brown نواسطة العالم م1815اكتشاف  النواة سنة 

 يفالنواة تتحكم وتد ر تمثيب جميع البروتينات الت لدراسااااة دورها الماثر المتحكم في التور ل والنشاااااط الخلوي.

الخلية  . والنواة فيع التفااعالت التمثيلية في الخليةن لم  كن جمينلعظم  ىاألنز ماات التي تساااااااعاد عل تتواااااامن

وفي الخلية الناضاااجة تساااكن النواة في أحد جوانب  .الصاااغيرة عبارة عن جسااام كروي لنغمل في السااايتونالةم

واة نغشاااااء لزدور  عرل نالغالل ليكرون وتحاط الن 11-5الخلية نتأثير تكون الفجوة العصااااار ة. و طر النواة 

و أوهو لتصاااااااب نااالشاااااابكااة ا ناادونالةليااة كمااا  حوي هااكا الغالل لساااااااام  Nuclear envelope النووي

دهما حأوالعصااير النووي  تركب لن طور ن  و ظهر اتصااال نين الساايتونالةم والعصااير النووي. Pores ث وب

والطور غير التركيبي  .والبروتينات DNA لنكرولاتين والكي  تكون  ىتركيبي شاابكي الشااكب لن خيوط تساام

والليبيدات  RNAوالـااااا DNA و وجد في النواة الـااااا Nuclear sap  بدو كمواد حبيبية وتسمي العصير النووي

 هستون ناإلضافة لبعض األنز مات. ىوالفوسفوليبيدات ونروتين لعين  سم
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حسااااب  Nucleolus كثر لن النو اتأو أواحدة ى وفي الطور التمهيدي  ن سااااام الخال ا تحتوي النواة عل

 النوع النباتي.

 

 هم وظائف النواةأ

 .المادة الكرولاتينية األن سالات الخلو ة ألحتوائها على تلعب  دورا  لهما  في .1

 .DNAـ على ال تساهم في تركيب اإلنز مات ألحتوائها .2

 جيال.لى األنناء أنت ال الصفات الوراثية لن األ تلعب دورا  في .1

 شريحة مؤقتة لخلية نباتية حية )خاليا البصل(تحضير 

غطية شااارائي ةجاجية، ورش نشاااال، ننرة تشااار ي، لحلول اليود أو نصاااب، لل ش، شااارائي ةجاجية، أ األدوات:

 صبغة المثيب األةرش.

 الطريقة:

 ع البصلة طوليا  نلى أرنعة أ سام ثم:ا ط

 ضع  طرة لن الماء في وسش الشر حة. .1

المل ش  طعة صاغيرة لن الغشاء الر ي  المبطن للسطي الداخلي لن البصلة وضعه فوش اساتخل  ناساتخدام  .2

  طرة الماء في وسش الشر حة وافرشه نشكب جيد.

الساات غطاء الشااار حة لن حافتيه ولتاللل الحافة الثالثة  طرة الماء والشااار حة ثم انزله تدر جيا  ناساااتخدام  .1

ة واحرص على أن    حبل الغطاء أي ف اعة هواء نينه ننرة تشاار ي حتى  صااب الغطاء نلى سااطي الشاار ح

 ونين الشر حة.

 اصبغ الشر حة نإضافة  طرة لن لحلول اليود أو صبغة المثيب األةرش نلى حافة غطاء الشر حة. .4

 


