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لي كل الكائنات الحية و النباتية بالتاأالكائنات الحية سووواا الحيواةية   يالوظيفة فوحدة التركيب و  يالخلية ه

 .Cellsحدات دقيقة تعرف بالخاليا تتركب من و

 .كل الوظائف المتعلقة بالحياة دااأتركب من خلية واحدة قادرة على حيث تأبسط مثال للخلية هي )األمبيا( 

 هذه الوظائف التى تقوم بها الخليةمن و

  الحجم يالزيادة فالنمو. 

 األيض اإلستفادة من المواد الغذائية. 

  مثل التحرك فى إتجاه الضوااإلستجابة للمؤثرات. 

 التكاثر إةتاج افراد جدد من ةفس النوع. 
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 خواص الخلية

 :طريق عن وذلك مستقلة بصورة بقائها قابلية .1

 للنباتات  كالضووووا المحيط الطاقة من على الحصوووول على أيضوووية تسووواعد  آلية لىإ الخلية إمتالك .أ

 .ATPبمركب  ممثلة أبسط الغذائية إلى للمواد  Catabolismالهدم  عمليات  من أو الخضراا

 منها. المواد لإلستفادة وتحول واةتقال داخلها المواد  حركة مثل الحيوية باألفعال للقيام للطاقة استهالكها .ب 

 مثل البروتينات، األسووواسوووية العضووووية المواد  ببناا تقوم محددة سووواسووويةأ كيمياوية أةظمة الخلية امتالك .2

 وغيرها. لبيدات  ةووية، حوامض  الكربوهيدرات،

 الخارجي. يوصلها بالمحيط كما بعضها مع وربطها لحمايتها خارجي سطح لها نأ مثبتة أي حدودا   تمتلك .3

 .الوراثية والمادة بالنواة ممثال   الوراثية المعلومات  لخزن مركز تمتلك .4

 محتويات الخلية الحيوانية

 تترّكب معظم الخاليا الحيواةيّة من التّراكيب والعضيّات اآلتية:

  الغشاااااخ الخلو  لو الغشاااااخ ال   مPlasma Membrane :  وهو غشووووااي رقيقي يحيط بمكوةات

 سيتوبالزم الخليّة، ويتّصف بالنفاذيّة االختياريّة.

 الّسيتوب  مCytoplasm : .وهو مادة هالميّة القوام، ومحاطة بالغشاا الخلوي 

 النّواةNucleus :  ق لجميع أةشوووطة تحتوي النّواة على جميع المعلومات الوراثيّة للخليّة، وتعمل كمنسوووّ

الخليّة والتي تشوووومل التّمثيل الغذائي الخلوي، والتّكاثر، والنمّو، وصوووونع البروتين وغيرها، كما يتم فيها 

التي تسووووواهم في تصوووونيع   Nucleolusتخزين الموادة الوراثيّوة للخليّوة. وبوداخول النّواة توجودو النّويّوة

 .واة بغالف يوسمى الغالف النّوويالّرايبوسومات. وتحاط النّ 

  األهداب، واألساااواCilia and flagella :  وهي مجموعة متخصووصووة من األةابيب الدّقيقة تسوواعد

اكنوة في الخاليوا الحيواةيّوة على ا وائول والمواد حول الخاليوا السووووّ لحركوة. وتسوووواهم األهوداق في ةقول السووووّ

 الكائنات الحيّة متعددة الخاليا.

  الهيكا  الخلوCytoskeleton :  وهي مجموعوة من األليواف التي تتوّزع في سوووويتوبالزم الخليّوة على

 شكل شبكة، فتحافظ على شكل الخليّة وتدعمها.

  اإلندوب  ميّةالشّا كةEndoplasmic Reticulum :  وهي مجموعة من األةابيب التي ترتبط بالغشواا

النّووّي للخليّة، وتعمل على ةقل المواد ما بين النّواة والسّوتوبالزم، كما أّن لها دورا  في تصونيع، ومعالجة، 

الزمية خشوووونة: تحتوي على وةقل المرّكبات الكيميائيّة داخل الخليّة وخارجها، ولها ةوعان: شووووبكة إةدوب

 رايبوزومات. شبكة إةدوبالزمية ملساا: ال تحتوي على رايبوزومات.
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   ولج كجهاGolgi apparatus :   وهو الجزا المسوووؤول عن تصووونيع، وتخزين، وتصووودير بعض

 الجزيئات التي تنتجها الخليّة مثل البروتينات، والدّهون.

  ةالحال اتالجسا esLysosom: عضويّات تعمل على هضوم وتفكيك بعض الجزيئات الخلويّة التي   يوه

 لم تعد الخليّة بحاجة إليها إلى أجزاا صغيرة يمكن إعادة استخدامها كمواد جديدة لبناا الخاليا.

 األنابيب الّدقيقةMicrotubules :  وهي أسوووطواةات جوفاا توجد في سووويتوبالزم الخاليا حقيقية النّواة

مع سوووونترومير الكروموسووووومات والخيوط المغزلية خالل االةقسووووام الميتوزي. توجد متالصووووقة  فقط، 

 .وتشترك في اةفصال وهجرة الكروموسومات المتماثلة لقطبي الخلية

 ال اايتوكننادايااMitochondria :  وهي عضوووويّوات توجود في جميع الخاليوا حقيقيّوة النّواة، وهي الجزا

 يحدث فيها التّنفس الخلوي.المسؤول عن إةتاج الّطاقة داخل الخليّة، إذ 

 الّراي وساااوماتRibosomes :  وهي عضوويّات صووغيرة الحجم توجد في الخاليا حقيقيّة النّواة، وبدائيّة

، (RNA) الونّوواة، وتولوعووبو دورا  فوي تصوووونويوع الوبوروتويون، وتوتوكوّون مون الوحوموض الونّوووي الوّرايوبووزي

 .والبروتينات 

 الحيوانيةخلية الن اتية والخلية الفرق بين ال

 الخلية الحيوانية الخلية الن اتية ت

1.  
ن بعض  أتحتوي على جدار سوليلوزي )على الرغم من 

 .الخاليا النباتية ال تمتلك جدار سليلوزي مثل الكميتات(
 .ال تحتوي على جدار سليلوزي

 .ال تحتوي على البالستيدات .تحتوي البالستيدات الخضراا  .2

 .قد تحتوي على فجوات صغيرة  .كبيرة تمتلك فجوة عصارية   .3

 ال تمتلك هذه الروابط. تحتوي على الروابط البالزمية.  .4

 

 لشكال الخ يا:

يمكن أن تكون الخاليا ذات شكل متغير حيث تتحول باستمرار إلى أشكال مختلفة كاألميبا وكريات الدم البيض أو 

 : ومن أشكال الخاليا هيتكون الخاليا ذات شكل ثابت أو محدد 

 مثل خاليا طبقة البشرة العليا والسفلى.  الشكل المسطح .1

 .ةبيبات الكليةمثل خاليا  الشكل المكعب  .2

 العمودي مثل الخاليا التي تبطن األمعاا.الشكل  .3

 مثل كريات الدم الحمراا. المقعرالشكل  .4

 مثل ألياف العضالت الملساا. المغزليالشكل  .5

 الشكل الحرشفي مثل خاليا بطاةة الفم. .6
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