
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع المتقدم اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/16                   

* للحصول على جميع أوراق الصف التاسع المتقدم في مادة علوم ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/16science                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع المتقدم في مادة علوم الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/16science1     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف التاسع المتقدم اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade16                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس سامي أبو الغيط اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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 هو حركة املواد من منطقة تركيزها عايل 
 إىل منطقة تركيزها منخفض  
 حركة املواد املذابة يف املاء:ـ   احلركة الربوانية -1 
  باستمرار وبحركة عشوائية يف مجيع اجلهات 
 :ـ هو كمية املادة املتواجدة يف منطقة حمددة  الرتكيز  -2 
  التتطلب عملية اإلنتشار أي طاقة  ألهنا يف حالة حركة  -3 
 هي حالة تستمر فيها حركة اجلزئيات ـ : كياإلتزان الدينامي -4 

 عشوائيًا ويبقى الرتكيز ثابتاً       
 
 اخلصائص األساسية لالنتشار رسعة حدوثه 

 
 العوامل الرئيسية التي تؤثر يف رسعة اإلنتشار -1  

  الضغط –ج         درجة احلرارة -ب          لرتكيزا -أ       
 

  شحنة املادة -هـ          حجم املادة –د        
 

 حيدث االنتشار من مناطق ذات الرتكيز :ـ  الرتكيز -ا   
 املرتفع إىل مناطق ذات الرتكيز املنخفض        
 وحيدث بسبب تصادم عدد أكرب من اجلزئيات     

 يف منطقة الرتكيز املرتفع  

 
  درجة احلرارة والضغط -ب  
 يزداد عددوالضغط عندما ترتفع احلرارة   
 التصادمات بني اجلسيامت  
 وتتحرك برسعة كبرية كلام إرتفعت احلرارة  

 عند ارتفاع الضغط تقرتب اجلزئيات من  -

 مما يؤدي إىل زيادة رسعة االنتشار  بعضها وحيدث املزيد من التصادم
 

 االنتشـــــــار 
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 االنتشــــــــــار عرب الغشـــــــاء البالزمي

 واأليونات واجلزئيات الصغرية ألداء وظائفهاحتتاج اخلاليا إىل املاء  -1
 مثل ) أيون الكلوريد   والسكر (    

 االنتشار امليــرس  
 هي إنتقال املواد واجلزئيات الصغرية واأليونات

 عرب الغشاء البالزمي من خالل الربوتينات الناقلة 
 

هي بروتينات ناقلةموجودة يف ـ الربوتينات القنوية : -1
 اخللوي مشبعة باملاء تنقل املواد إىل داخل اخلليةالغشاء 

 
 ـ نوع من الربوتينات يساعد:   الربوتينات احلاملة -2

 (يف انتشار املواد عرب الغشاء اخللوي )البالزمي          
 

 أثناء استمرار تتغري شكلها  الربوتينات احلاملة -3
 عملية االنتشار لكي تساعد يف نقل اجلسيامت عرب الغشاء 

 
 اليتطلب االنتشار واالنتشار امليرس أي طاقة إضافية   -4  

 ألن اجلسيامت تنتقل من منطقة عالية الرتكيز إىل    
 منطقة منخفضة الرتكيز   
  
  األسموزية : انتشار املـــــاء 
 :ـ هي عملية انتشار املاء عرب غشاء ذي نفاذية إختيارية  األسمـــوزية  
  ألية عمل األسموزية  
 املاء هو املذيب املوجود يف اخلاليا وبيئتها -1  
 :ـ هو قياس لكمية مادة املذاب املذابة يف املذيب الرتكيز -2  
  

 :ـ تكون فيه كمية املذاب كبرية واملذيب قليلة  حملول عايل الرتكيز –أ      
 

 اب صغرية واملذيب تكون فيه كمية املذ:ـ  حملول منخفض الرتكيز –ب      
 

 :ـ تركيز املحلول يقل كلام زادت كمية املذيب  مالحـــــــــظة 

almanahj.com/ae



0505103021 

 
 متعن الشكل املقابل الذي يمثل أنبوب عىل 

 جتد أن  Uشكل حرف 
حيتوي األنبوب عىل حماليل خمتلفة  -1  

 ذو نفاذية إختيارية  الرتكيز وغشاء شبه منفذ
بعد فرتة نالحظ حترك املاء من  الطرف  -2

الذي به املاء العادي النقي ) حملول منخفض 
 الرتكيز ( و به كمية مذيب )ماء( كبرية 

إىل الطرف الذي به املاء املالح  حيث كمية املاء أقل واملذاب    
 كبرية 

 
 تستمر هذه العملية حتى حيدث اإلتزان الديناميكي   -3  
 يصبح تركيز املحلول متساوي يف كال اجلانبني   
 وأثناء تستمر حركة جزئيات املاء يف كال الطرفني   
 ويبقى الرتكيز ثابتاً   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 املحلول املتساوي الرتكيز  -1 

 املذابةالذي يتساوى فيه تركيز كل من املواد         
 ) األيونات والسكريات واملاء  والربوتينات (      
 مع تركيز هذه املواد يف السيتوبالزم       

 يكون معدل إنتقال املواد بني اخللية والوسط -2 
 املحيط  نفسه يف كال اإلجتاهني          

 زم () من السيتوبالزم إىل خارج اخللية يساوي من خارج اخللية إىل السيتوبال    
 وحتتفظ اخللية بشكلها الطبيعي  تبقى اخللية يف حالة إتزان  مع املحلول اخلارجي   -3 

 مثل خاليا الدم   -3    

ساوي اخلـــاليا يف حملول مت
الرتكيز
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 املحلول منخفض الرتكيز يتميز بوجود كمية كبرية -1
 من املاء به أكثر عن داخل اخللية  

 بسبب اخلاصية األسموزية  يتجه حركة معظم جزئيات املاء إىل داخل اخللية   -2
 يسمى الضغط األسموزي  ونتيجة حركة املاء لداخل اخللية يتولد ضغط عايل -3
  :ـ هو الضغط الناتج عن حركة املاء لداخل  اخللية عرب الغشاء البالزمي الضغط األسموزي   -4
 

 ز يف حالة وضع اخللية احليوانية يف حملول منخفض الرتكي
 (ضغط االمتالءيزداد الضغط  وينتفخ الغشاء البالزمي )   -1   
 واذا زاد الضغط  أو انخفض تركيز املحلول بشدة    -2  
 يتحمل الغشاء البالزمي هذا الضغط  ال – 3  

 موهتاأو   حتللهاأو انفجار اخللية ينتج     -4    
 
 ز يف حملول منخفض الرتكي نباتيةيف حالة وضع اخللية ال 
 تتميز اخللية النباتية بوجود جدار صلب قوي يمنع انجار اخللية -1 
 عندما توضع اخللية النباتية يف حملول منخفض الرتكيز  -2 
 يتدفق املاء من اخلارج إىل داخل اخللية عرب الغشاء البالزمي -3 
 كلام ازداد الضغط داخل اخللية امتألت الفجوة العصارية باملاء -4 
 
فيمنعها  فتدفع الغشاء البالزمي للخارج باجتاه اجلدار اخللوي  -5  

 من االنفجار 
 وتصبح اخللية أكثر صالبة    - 6 
 يستخدم بائعي اخلرض هذه اخلاصية للحفاظ عىل اخلرضوات  -7 

 من خالل رشها باملاء
 
 

 
 يف املحلول عايل الرتكيز تكون كمية املاء ) املذيب ( أقل  -1       

 وتكون كمية املاء داخل اخللية أكرب  -2
 تكون حمصلة حركة املاء إىل خارج اخللية  -3

  

نخفضاخلـــاليا يف حملول م
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  عند وضع خلية حيوانية يف حملول عايل الرتكيز

 يتحرك املاء من داخل اخللية إىل خارج اخللية -1
 من اخللية يضمحل حجم اخلليةنتيجة خروج املاء  -2
 يسمى ) اضمحالل اخللية (  وتنكمش     
 يصبح الضغط داخل اخللية أقل ما يمكن  بسبب خروج -3
 املاء من الفجوة املركزية الكبرية يف اخللية  
 

 يف حملول عايل الرتكيز نباتيةعند وضع خلية 
 يتحرك املاء من داخل اخللية إىل خارج اخللية -1
 الغشاء البالزمي مبتعدًا عن جدار اخلليةينكمش -2
 ينتج عن ذلك ضمور اخللية النباتية -3
 

 

 هو حركــــة املواد عرب الغشاء البالزمي عكس اجتاه 
 منحدر الرتكيز وحيتاج إىل طاقة  

بمساعدة الربوتينات احلاملة ) املضخات يتم النقل النشط   -1
) 

 )الربوتينات ( بعض املضحات  -2
 باجتاه واحد فقط  حيرك نوع واحد من املواد 

  
 بعض املضحات حيرك مادتني عرب الغشاء البالزمي  -3
 يف نفس االجتاه  أو اجتاهني متضادين  
 
 
 

 النقل النشـــط 
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   أمهية النقل النشط -4

 الصحيح الذي حتتاج إليه اخللية من املواديف حمافظة اخللية عىل التوازن  -أ       
 فاظ عىل االتزان الداخيل احل -ب     
 

 مضخات الصــــــوديـــوم والبوتاسيوم 
الذي ختتزن فيه  ءهي عبارة عن إنزيم حتليل اجلزي   

 الطاقة
 يف الغشاء البالزمي للخلية احليوانيةتوجد املضخة  -1
 حتافظ عىل ثبات مستوى أيونات الصوديوم والبوتاسيوم -2
 يف داخل اخللية وخارجها   
يتم فيها استخدام الطاقة لنقل املواد عكس منحدر  -3

 تركيزها
 يتم نقل ثالثة أيونات صوديوم خلارج اخللية  -4
 وينقل أيونني بوتاسيوم إىل داخل اخللية   
ينتج عن ذلك ارتفاع تركيز الصوديوم خارج اخللية   -5 

 مم ينشئ منحدر تركيز لأليونات
  

 طريقة عمل مضخة الصوديوم /بوتاسيوم
 ترتبط أيونات الصوديوم من داخل اخللية باملضخة   -1
 باملضخة  املرتبط هبا الصوديوم    ATPيرتبط جزئ   -2

وهو يقوم بتوفري الطاقة الالزمة لنقل أيونات الصوديوم      
 عكس منحدر الرتكيز

 إىل تغري يف شكل الربوتني  مما يسمح بخروج أيونات الصوديوم A    TP   يؤدي تكسري -3  
عند خروج أيونات الصوديوم  ترتبط ايونات  -4 

البوتاسيوم املوجودة خارج اخلاليا باملواقع املكشوفة 
 من املضخة 

يؤدي ارتباط البوتاسيوم إىل انطالق الفوسفات   -5
 من الربوتني 

يؤدي انطالق الفوسفات إىل عودة الربوتني   -6
لشكله األصيل وتنتقل أيونات البوتاسيوم إىل داخل 

 اخلاليا 
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 ترتاكم ايونات الصوديوم يف اخلارج ويزداد تركيزها  ويوجد السكر يف اخلارج برتكيز عايل  – 7
 ترتبط أيونات الصوديوم مع جزئيات السكر ومتر من خالل القناة املزدوجة – 8
 ويدخل دون استخدام طاقة إضافية يدخل السكر إىل داخل اخللية عن طريق اإلنتشار امليرس -9

 
  نقــــــل اجلسيامت  الكبرية

 

 

  عمليـــــــــة البلعمة :ـ - والً أ
 هي عملية التي من خالهلا تقوم اخللية بإحاطة       

 لطاقةوحتتاج املادة املوجودة يف البيئة اخلارجية         
داخل  املواد كبرية احلجم التي ال تستطيع املرور إىل  -أ  

 اخللية
 تبدأ اخللية عن طريق الغشاء البالزمي بإحاطة   -ب  

 باملادة املوجودة بالقرب من اخللية      
 يبدأ الغشاء البالزمي يف التخرص إىل ان ينغلق متامًا  –ج  

 نفسة حول املادة عىل
 فتنقل املادة بذلك إىل داخل اخللية  –د 
 باملادة  ليكون احلويصلة   ينفصل جزء من الغشاء البالزمي املحيط  -هـ   
 تبدأ عملية هضم املادة داخل احلويصلة –و  
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 ثانيًا :ـ عملية اإلخـــــــــراج اخلــلـوي  
عملية إفراز املواد من داخل اخللية إىل خارجها عرب 

 البالزمي  وحتتاج إىل طاقةالغشاء 
 هي عملية عكس البلعمة  تقوم فها اخللية   -1

 بطــرد خملفاهتا واملواد املفرزه من اخلاليا مثل     
 ) اهلرمونات ( 

 تتطلب طاقة للمحافظة عىل االتزان الداخيل   -2
 تتحرك املواد من داخل اخللية إىل خارجها   -3
 تساعد اخللية عىل التفاعل مع بيئتها اخلارجية -3
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