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 ( مدرسة السیف األھلیة )

شر ) اعال             سؤال وجواب لمادة االحیاء ( 

 األول                                 الفصل الدراسي 

دار للبیع                            
ثمانیة عدد ابوابھا :           الجنةاسم الدار : 

 الفردوس االعلىالموقع :             ال الھ اال هللامفتاحھا : 

  كعرض السماء واالرضالمساحة :                لبنة من ذھب ولبنة من فضةنوع البناء : 

 یوم القیامةموعد االستالم :                          أال تشرك با�الثمن :

                                          اللھم اجعلنا من سكانھا :           للمتقینخاص 

   كل ما في ھذه الدنیا اما ان تتركھ او یتركك اال هللا سبحانھ وتعالى اذا قربت منھ حماك 
 )استغفر هللا العظیم ( واذا سألتھ اعطاك واذا استغفرتھ غفر لك 

اللھم اجعل ابنائي من صالح عبادك ، وحفظة كتابك واحسن الناس خلقا ودینا ، ومن اسعدھم حیاة ومن 
ارغدھم عیشھ  یارب اھدي أوالدي وخد بایدیھم ألیك وال تریني فیھم ما یبكیني ومتعني برھم في حیاتي 

 وبعد  مماتي یا هللا 

اللھم اني اتوسل بك الیك ، واقسم بك علیك ، فكما كنت دلیلي الیك ، فكن اللھم شفیعي ( 
لدیك ، وعاملني باالحسان ال باالمیزان ، وبالفضل ال بالعدل، فأن حسناتي منك وسیئاتي 

 )مني ، فجد اللھم بما ھو منك على ما ھو مني

  

اعداد   :  ( الرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااحل )   العماوي 
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                                    مقدمة عن تركیب الخلیة

ما  ھي اوجھ الشبھ بین المصنع والخالیا الحیة ؟ 
ان العمل ینظم بشكل دقیق من ناحیة االشراف التام على عملیة االستھالك  

والتصنیع واالستعداد لتالفي الظروف واالحتیاجات الطارئة والصیانة و االصالح واالستبدال  

 ) عالم اكتشف الشعیرات الدمویة وفحص خالیا الدم الحمراء . مارشیلو ملبیجي( 

ما ھي أھمیة أكتشاف مارشیلو ملبیجي للشعیرات الدمویة ؟  

ازاح الستار عن الحلقة المفقودة  في فھم دورة الدم في الجسم 

  ) فحص رقائق الفلین بالمجھر الضوئي فالحظ وجود فراغات أطلق علیھا خالیا .روبرت ھوك( 

  ) عالم أعلن ان جسم النبات یتكون من خالیا .   شالیدن (  

       ) عالم اعلن أن جسم الكائنات الحیة جمیعھا یتكون من خالیا .شفان   (

) عالم وضع نظریة ان الخلیة تعتبر الوحدة الوظیفیة والبنائیة لجمیع الكائنات الحیة والخالیا الجدیدة ال تنشأ فیرشو( 
اال من خالیا كانت موجودة قبلھا بالفعل    

 )  أكتشف مادة الكروماتین داخل انویة الخالیا  واكتشف خطوات انقسام الخلیة والتر فلمنج( 

 اول من رأى خلیة البویضة یخصبھا حیوان منوي( ھیرمان فل ) 

 نشر نظریة تؤكد ان الكائنات الدقیقة تتسبب بامراض معدیة( لویس باستیر ) 

 ( / ) توصل شلیدن الى أن جمیع النباتات تتكون من خالیا ولكنھ لم یفھم كیف تتكون الخالیا الجدیدة

 ما ھي أھم بنود النظریة الخلویة ؟ •
 تتكون أجسام الكائنات الحیة من الخالیا ومكوناتھا . -1
 الخلیة ھي الوحدة األساسیة والوظیفیة لجسم الكائن الحي . -2
 الخالیا الحیة تنشأ من خالیا حیة كانت موجودة باألنفسام . -3

 ما ھي أھمیة النظریة الخلویة ؟

  ( وجھت العلماء ألجراء أبحاثھم في مجاالت دراسة العملیات الحیویة وعلم الوراثة وعلم األمراض .
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   ) العلماء الذین  وضعوا بنود (أسس ) النظریة الخلویة .شالیدن وشفان وفیرشو( 

 
 

علل ( فسر) : اختالف الخالیا في أشكالھا  
 . بسبب اختالف الوظیفة التي تؤدیھا.

 
 
 
 

 
  .؟علل :  الخالیا العصبیة أكبر الخالیا طوال في جسم اإلنسان

 ألنھا تنقل الرسائل بین الحبل الشوكي وأصابع القدم . -

( / ) توصل شلیدن الى أن جمیع النباتات تتكون من خالیا ولكنھ لم یفھم كیف تتكون الخالیا الجدیدة 

 ضعف 200عالم صنع مجھر ذات عدسة واحدة تكبر االشیاء ( فان لیفنھوك )
 علل  ھناك ارتباط بین شكل الخالیا العصبیة والعضلیة ووظیفتھا ؟

 ألن الخالیا العصبیة طویلة مما یمكنھا من نقل الرسائل من الحبل الشوكي إلى أصابع القدم .

الخالیا العضلیة تتجمع مع بعضھا لتشكل ألیاف وتتمیز بقدرتھا على االنقباض واالنبساط مما یسھل 
 حركة الحیوان .

 ما ھي المالئمة الوظیفیة لكل من :- •
  : أنھا طویلة وھذا یساعدھا على نقل الرسائل من الحبل الشوكي إلى أصابع القدم .-الخلیة العصبیة1

 : أنھا اسطوانیة طویلة لھا القدرة على االنقباض واالنبساط وھذا یساعدھا على -الخلیة العضلیة2
 عمل الحركة في الكائن كما انھا تتجمع في صورة الیاف.

  ما ھي أھمیة تطور تقنیة المجاھر ؟   -
 أدى إلى زیادة مقدره العلماء على المالحظة والتحلیل وفحص التركیبات الخلویة .    

 تطویر المجھر؟  لماذا تزداد معرفة العلماء حول الخالیا في كل مرة یتم فیھا

 بسبب تمكن العلماء من رؤیة تفاصیل التراكیب بصورة أكثر دقة ووضوًحا مع اختراع كل مجھر جدید .
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 مرة ؟ 1000علل المجھر الضوئي ال یستطیع تكبیر الصورة اكثر من  

  ألن الصورة تصبح غیر واضحة

 المجھر االلكتروني المجھر الضوئي وجة المقارنة
 ملیون مرة  مرة1000 قوة التكبیر

 استخدام الصبغات زیادة التباین
 المعالجة بالضوء

 تفریغ العینة من الھواء

 اشعة الكترونیة ضوئیة وعدسات االشعة المستخدمة
  نافذ–ماسح  بسیط ومركب األنواع

 
  علل : ال یفضل استخدام الصبغات في المجھر الضوئي عند فحص العینة .

 ألن الصبغات تؤدي إلى قتل العینة . -
 علل استخدام الصبغات عند فحص العینة بالمجھر الضوئي . •

 ألن العینة تصبح أكثر وضوحاً . -
 كیف یمكن زیادة التباین عند فحص العینة بالمجھر األلكتروني ؟ولماذا ؟ •

عن طریق تفریغ العینة من الھواء ، ألن االلكترونات ال تنفذ من الھواء .حتى تستطیع  -
 االلكترونات النفاذ من العینة

 علل ال یستخدم المجھر االلكتروني في فحص العینة وھي حیة ؟ •
 حتى تستیطع االلكترونات النفاذ من العینة ألن العینة الحیة بھا فراغات ( ھواء ). -

ما ھي أھمیة أكتشاف المجاھر األلكترونیة ؟ 
اتاح المجال لتوضیح تراكیب خلویة لم تكن معروفة من قبل ومعرفة تفاصیل ادق بشأن التركیبات 

التي كانت معروفة في االصل و انتاج صور عالیة التكبیر وعالیة التباین   
  

 المجھر االلكتروني النافذ المجھر االلكتروني الماسح وجة المقارنة
تقوم االلكترونات بمسح سطح العینة من  طریقھ عملھ 

الخارج دون أن تنفذ إلى داخلھا فتتكون 
 صورة ثالثیة األبعاد یمكن طباعتھا .

تمر االلكترونات عبر شریحة رقیقة 
من الجسم حیث تستقبل على شاشة في 

 شكل صورة یمكن طباعتھا .
  500000 150000 قوة التكبیر

 علل كبر قوة التكبیر والتباین في المجھر االلكتروني ؟ •
 وذلك بفضل الحجم المتناھي الصغر لاللكترونات . -
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 ) المجھر الذي تستخدم فیھ االلكترونات بدالً من الضوء . المجھر االلكتروني( 

علل ترتبط طرق التصنیف الحدیثة بعلم الخلیة؟ 
 النھ یعتمد على الفروقات بین اعداد واشكال الكروموسومات 

 

  

 

 

 

 

  صورة بالمجھر االلكتروني النافذ                          صورة بالمجھر االلكتروني الماسح   

 

تركیب الخلیة                                      
ألنھ شدید االمتصاص لألصباغ الملونة  ما سبب تسمیة الكروماتین ؟

 من غشاء الخلیة والبروتوبالزم  مما تتكون الخلیة ؟ 

 ؟ من السیتوبالزم وھو مكان وجود العضییات والنیوكلیوبالزم وھي المساحة مما یتكون البروتوبالزم
 الممتلئة بالسائل داخل الغشاء النووي

             النیوكلیو بالزم       السیتوبالزم وجھ المقارنة
 المساحة الممتلئة بالسائل داخل الغشاء النووي  مكان وجود العضییات المعني اللفظي 

أكتب البیانات على الرسم الذي امامك 

 -الشبكة االندوبالزمیة 2-المیتوكندریا  1

  الرسم یمثل خلیة حیوانیة 0-الغشاء الخلوي 4-النواة     3
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 طبقة رقیقة من الفوسفولیبیدات والبروتینات تفصل مكونات الخلیة عن البیئة المحیطة . )غشاء الخلیة( 

   ) یمثل الفوسفولیبیدات (الطرف المحب للماء )1التركیب رقم (

 ) یمثل الذیل ( الطرف الكاره للماء )2التركیب رقم (

  طبقتین من جزئیات الفوسفولیبیدات ؟ مما یتكون الغشاء الخلوي

.  - الكولیسترول      یوجد بین جزیئات ھاتین الطبقتین جزیئات من البروتین- 

 ما ھي أھمیة الغشاء الخلوي ؟ •
 یحیط بالسیتوبالزم ویحمي مكونات الخلیة     .  ینظم مرور المواد من وإلى الخلیة . -
 علل یوصف الغشاء البالزمي بأنھ شبة منفذ ؟ •

 ألنھ یسمح بعبور بعض المواد وال یسمح بمرور مواد أخرى .
 تقابل الوسط المائي خارج وداخل الخلیة  ( الرؤوس القطبیة لجزیئات الفوسفولیبیدا  (   

 )                                 . تتجھ ذیول الجزیئات الكارھة للماء إلى داخل الغشاء(   
 تكسب الغشاء الخلوي صفة النفاذیة  اال ختیاریة .ما ھي أھمیة الفوسفولیبیدات في الغشاء الخلوي ؟  

 تجعل الغشاء قادر على أن یفصل بین وسطین سائلین خارج وداخل الخلیة . -

 علل الغشاء الخلوي قادر على أن یفصل بین وسطین سائلین ؟

 ألنھ یتألف من طبفتین محبین للماء تفصلھم طبقة كارھة للماء

علل للبروتینات الموجودة بالغشاء الخلوي أھمیة كبیرة ؟   أو ماھي أھمیة جزیئات البروتین في الغشاء الخلوي؟
     وتعمل كمواقع تساعد على تمیز الخالیا بعضھا البعض تعمل كبوابات لعبور المواد عبر الغشاء .ألنھا :  

 وتمییز الھرمونات 

 ما ھي أھمیة ارتباط الفوسفولیبیدات بجزیئات من مادة الكولیسترول في الغشاء الخلوي ؟
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 یبقى الغشاء سلیم ومتماسك /.یقلل من مرونتھ .
 اكتب البیانات على الرسم الذي أمامك  •

 - .ھیكل الخلیة3-.فوسفولیبیدات .2بروتین   -1
   علل یعتبر الغشاء الخلوي تركیبا سائالً ؟
 ألنھ یتكون من فوسفولیبیدات وھي مادة سائلة .

    ) یعتبر الغشاء الخلوي تركیباً سائالً .   ( •

 حمایة الخالیا وجعلھا مقاومة للریاح العاتیة وعوامل الطقس عدد وظائف الجدار الخلوي ؟ •

--.یعطي دعامة للخالیا والنبات     - یجعل الخلیة قادرة لالحتفاظ بشكلھا  عندما تتعرض للریاح  

 لوجود الجدار الخلوي الذي یحیط بھاالخلیة النباتیة قادرة لالحتفاظ بشكلھا عندما تتعرض للریاح ؟ علل

 یتكون من سكریات معقدة تسمي السلیلوزتتألف من وحدات الجلوكوز .مما یتكون الجدار الخلوي ؟ 

   ) یتكون الھیكل األساسي للجدار الخلوي من وحدات عدیدة من الجلوكوز .  (  •

 

 

 

  

 الجدار الخلوي الغشاء الخلوي وجة  المقارنة
طبقتین من جزیئات الفوسفولیبیدات وجزیئات  التركیب 

 بروتین وكولسترول .
من وحدات الجلوكوز التي 

 تترتب وتكون السلیلوز 
 ینظم مرور المواد من وإلى الخلیة . - األھمیة 

 یحیط بالخلیة ویحمى مكوناتھا . -
 یجعل الخلیة مقاومة للریاح  -

 وعوامل الطقس / یدعم الخلیة 
 یحفظ للخلیة شكلھا  -

الخالیا التي 
 یوجد بھا 

 النباتیة  و أولیة النواة الحیوانیة  - النباتیة 

 

  ) عبارة عن مادة شبة سائلة تمأل الحیز بین غشاء الخلیة وغشاء النواة .السیتوبالزم( 

3 

1 
2 
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-  
 من مواد عضویة ومواد غیر عضویة وماء .مما یتكون السیتوبالزم ؟  

 ما المقصود بھیكل الخلیة ؟ وما ھي أھمیتھ للخلیة ؟ •
 ھي شبكة من الخیوط واألنابیب الدقیقة التي تكسب الخلیة دعامة ویحافظ على قوام الخلیة -

  : تساعد في الحفاظ على شكل الخلیة وقوامھا .االھمیة
 یعمل كمسارات تنتقل عبرھا المواد المختلفة من مكان آلخر داخل الخلیة . -

 علل للخالیا حقیقیة النواة القدرة على الحفاظ  بشكلھا وقوامھا على الرغم من كون السیتوبالزم مادة شبھ سائلة ؟
 لوجود شبكة من الخیوط واالنابیب الدقیقة التي تكسب الخلیة دعامة تساعد في الحفاظ على شكلھا وقوامھا

 ما ھي أھمیة السیتوبالزم ؟ •
 یوجد بھ التركیبات الخلویة .      - یوجد بھ ھیكل الخلیة . -

 ) مجموعة من التركیبات الموجودة في سیتوبالزم الخلیة یؤدي كل منھا وظیفة معینة عضییات الخلیة( 
داخل الخلیة . 

 تتضافر جمیعھا لتقوم الخلیة بوظائفھا المتنوعة ما اھمیة عضییات الخلیة بشكل عام  ؟

) من العضییات التي یقتصر وجودھا على الخالیا الحیوانیة فقط السنتروسوم ( 

 ( / ) الخالیا النباتیة التحتوي على سنتروسوم

ھي شبكة من األكیاس الغشائیة التي تتخلل جمیع أجزاء ما المقصود بالشبكة االندوبالزمیة ؟
 السیتوبالزم وتتصل بكل من الغشاء المحیط بالنواة وغشاء الخلیة .
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 قارن بین الشبكة االندوبالزمیة الخشنة والناعمة ؟

 الشبكة االندوبالزمیة الملساء الشبكة االندوبالزمیة الخشنة وجة المقارنة
لوجود رایبوسومات على األسطح الخارجیة  سبب التسمیة 

 ألغشیتھا .
لعدم وجود رایبوسومات على األسطح 

 الخارجیة ألغشیتھا 
إدخال بعض التعدیالت على  - األھمیة 

 البروتینات المصنعة بالرایبوسومات .
 تصنیع أغشیة جدیدة   -

 إنتاج اللیبیدات -
 تقلیل سمیة بعض المواد السامة  -
 تحویل الكربوھیدرات إلى جلیكوجین  -

 مما تتكون الشبكة االندوبالزمیة ؟ •
 شبكة من األكیاس الغشائیة التي تتخلل جمیع أجزاء السیتوبالزم وتتصل بالغشاء النووي والبالزمي .

 ) عضییات مستدیرة تنتج البروتین في الخلیة . الرایبوسومات ( 

این تتواجد الرایبوسومات بالخلیة ؟  قارن بینھا من حیث استخدام البروتین التي تصنعھ كل منھا ؟ 

/تصنع البروتین التي تستخدمھ الخلیة في عملیاتھا  الحیویة السیتوبالزم فرادى و مجموعات مبعثرة في  -1

مرتبطة بالسطح الخارجي للشبكة االندوبالزمیة وتصنع البروتین التي تنقلھ الشبكة االندوبالزمیة  -2
 الى خارج الخلیة بعد ادخال بعض التعدیالت علیھ 

 ما ھي أھم استخدام البروتینات المصنعة في الرایبوسومات؟
تستخدمھ الخلیة في عملیاتھا الحیویة مثل النمو والتجدید وغیرھا .او ینقل خارج الخلیة بعد ادخال  -

 بعض التعدیالت علیھ
 ما ھو مصیر البروتینات المصنعة في الرایبوسومات ؟

تستقبلھ الشبكة االندوبالزمیة الخشنة وتقوم بتغلیفھ وإدخال تعدیالت علیھ ثم إرسالھ لجھاز جولجي  -
 الذي یصنفھ ویوزعھ إلى أماكن استخدامھ في الخلیة أو یعبئھ في فجوات لطردھا خارج الخلیة .

 ) عضییات غشائیة كیسیة الشكل یتكون جدارھا من غشائین  المیتوكندریا( 
 یمتد من الغشاء الداخلي ثنیات تعرف باالعراف
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  تعتبر مستودع إلنزیمات التنفس في الخلیة والمواد ما ھي أھمیة المیتوكندریا ؟ -
  ATPالالزمة لتخزین مركب 

 - الغشاء الداخلي3- الغشاء الخارجي     2االعراف     -1
  ) ثنیات تمتد من الغشاء الداخلي للمیتوكندریا .ألعراف ا(

 ماذا تتوقع أن یحدث للخلیة الحیة إذا افتقدت  التراكیب التالیة :-

 السبب الحدث وجھ المقارنة
 ألن بھا مستودع إنزیمات التنفس  تتوقف عملیات انتاج الطاقة فتموت  المیتوكندریا

 ألن الرایبوسومات تقوم بإنتاج البروتین  یتوقف بناء البروتین في الخلیة  الرایبوسومات
یتفكك الغشاء الخلوي وتزداد  الكولیسترول 

 مرونتھ
ألن الكولیسترول یبقى الغشاء متماسك ویقلل 

 مرونتھ .
 ألن لھ دور ھام أثناء إنقسام الخلیة  ال تنقسم الخلیة  الجسم المركزي 

ال تستطیع الخلیة تصنیف أو توزیع  جھاز جولجي
 البروتین المصنع في الرایبوسوم

ألن جھاز جولجي یستقبل مفرزات الشبكة  
 االندوبالزمیة و یصنفھا ویوزعھا  أو یفرزھا 

 ) أكیاس غشائیة تشبھ فقاعات ممتلئة بسائل في الخالیا النباتیة.الفجوات (

 بسبب تجمع فجوات صغیرة لتعمل كمخزن للماءعلل وجود فجوة كبیرة في الخالیا النباتیة ؟ 

 والمواد الغذائیة أو فضالت الخلیة الى حین التخلص منھا

 ما ھي أھمیة الفجوات في الخلیة النباتیة الحیة ؟

 0تقوم بـخزن الماء أو المواد الغذائیة أو فضالت الخلیة الى حین التخلص منھا

 الخلیة الحیوانیة الخلیة النباتیة المقارنة
تكون كبیرة ولكنھا قلیلة العدد وتعمل على  الفجوات 

 خزن الماء والغذاء وفضالت الخلیة
 صغیرة ولكنھا كثیرة العدد

 لطرد المواد االفرازیة او االخراجیة 
 ال یوجد  یوجد جدار خلوي الجدار

    یوجد  ال یوجد  السنتروسوم
الجسم المركزي( السنتروسوم ) : 

)عضي دقیق یقع بالقرب من النواة في جمیع الخالیا الحیوانیة باستثناء الخالیا العصبیة السنتروسوم ( 
ویغیب عن الخالیا النباتیة . 

 یتكون من جسمین دقیقین یعرفان ب(السنتریولین )؟ مما یتكون الجسم المركزي(السنتروسوم)

1 

2 
3 
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 لھ دور ھام أثناء انقسام الخلیة الحیوانیة .ما ھي أھمیة الجسم المركزي ؟  -
 خالیا حیوانیة یغیب عنھا السنتروسوم( الخلیة العصبیة ) 

 )X( السنتروسوم) الخلیة النباتیة فقدت قدرتھا على االنقسام لغیاب الجسم المركزي (  

 ) مجموعة من األكیاس الغشائیة المسطحة المستدیرة األطراف باإلضافة إلى مجموعة من جھازجولجي (
  الحویصالت الغشائیة .

 - لیسوسومات2جھاز جولجي        -1

یستقبل جزیئات المواد التي تفرزھا الشبكة االندوبالزمیة ویصنفھا ما ھي أھمیة جھاز جولجي ؟   -
ویوزعھا إلى أماكن استخدامھا في الخلیة أو یعبئھا في حویصالت وطردھا خارج الخلیة كمنتجات 

 افرازیة

 علل یلعب جھاز جولجي دورا مساعدا في عملیة تصنیع المنتجات األفرازیة داخل الخلیة؟

ألنھ یستقبل مفرزات الشبكة االندوبالزمیة ویصنفھا ویوزعھا إلى أماكن استخدامھا في الخلیة أو  -
 یعبئھا في حویصالت وطردھا خارج الخلیة

ما ھي العالقة التي تربط  الرایبوسومات بالشبكة االندوبالزمیة بجھاز جولجي ؟ 
ان البروتینات التي تصنع في الرایبوسومات تستقبلھا الشبكة االندوبالزمیة وتخل علیھا بعض 

ویصنفھا ویوزعھا إلى أماكن استخدامھا في الخلیة أو یعبئھا في  التعدیالت لیستقبلھا جھاز جولجي
 حویصالت وطردھا خارج الخلیة

ما ھي أھمیة جھاز جولجي اثناء االنقسام في الخالیا النباتیة ؟ ( جاوب لما تدرس انقسام الخلیة النباتیة ) 

 ) حویصالت غشائیة مستدیرة وصغیرة الحجم تحوى داخلھا مجموعة من اإلنزیمات الھاضمة . اللیسوسومات ( 

 ما ھي أھمیة اللیسوسومات ؟
 ھضم الجزئیات الكبیرة من الغذاء داخل الخلیة.  - التخلص من العضییات المسنة أو المتھالكة . -

 علل ال تتأثر الخلیة الحیة باإلنزیمات اللیسوسومیة ؟
 آلن اإلنزیمات في معزل داخل الغشاء المحیط باللیسوسومات  -

  ما أھمیة ھضم اللیسوسومات للجزیئات الكبیرة من الغذاء داخل الخلیة ؟
لتحویلھا الى مواد ذات تركیب ابسط یمكن الخلیة االستفادة منھا  

 البالستیدات
  . وفي جمیع الخالیا النباتیة الخضراء .لطالئعیاتتتواجد البالستیدات في بعض ا
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 .إلى جانب وجود صبغات الكلوروفیلتحتوي البالستیدات على كمیات كبیرة من صبغة 
 . ولكن بكمیات قلیلة جًدا .الكاروتینات

 - الغشاء الخارجي 2اغشاء الداخلي  -1
 -الثیالكوید4-الجرانا        3

 كیف تتالئم البالستیدات الخضراء مع اداء وظیفتھا ؟ 

 
 ؟علل تساعد البالستیدات الخضراء الخالیا للقیام بالبناء الضوئي

  في السكر .مخزنة  حیث تحول طاقة الضوء إلى طاقة الكلوروفیل الحتوائھا على مادة 

  غشاء خارجي مزدوج   - طبقات متراصة من الثیالكویدات .مما تتكون البالستیدة الخضراء ؟

 حشوه –یحتوي كل ثیالكوید على كلوروفیل . 

 ) تجویف البالستیدة التي تنغمس فیھ أغشیة الجرانا الحشوة( 

 ) صفائح تتراص فوق بعضھا البعض لتكون الجرانم في البالستیدة   الثیالكوید( 

 البالستیدات البیضاء البالستیدات الخضراء( الملونة ) وجھ المقارنة
 ال یوجد   كاروتین –كلوروفیل  األصباغ  

 خزن النشا  القیام بعملیة البناء الضوئي األھمیة 
 أماكن خزن النشا  درنات  البطاطس  خالیا النباتات الخضراء ( األوراق )  أماكن تواجدھا

) بالستیدات تفتقر الى وجود اي نوع من الصبغات تعمل كمراكز لتخزین النشا البالستیدات البیضاء ( 

) طبقات متراصة من االغشیة الداخلیة على ھیئة صفائح داخل البالستیدات الثیالكویدات( 

 ) تراكیب بالبالستیدة تتشكل من مجموعة من الثیالكویدات  الجرانم( 

 ) تجویف البالستیدة الذي تنغمس فیھ اغشیة الثیالكوید الحشوة( 

ما ھو نوع البالستیدات في كل من االجزاء النباتیة التالیة : 

1 
2 3 

4 

WWW.KweduFiles.Com



 97963394أ / العماوي                                                                     السیف األھلیة                                    
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13 
 

خالیا لب ثمرة الطماطم خالیا ساق البطاطس النسیج االوسط في اوراق النبات النبات 

ملونة بیضاء خضراء نوع البالستیدات 

 ) صبغة نباتیة یعزى لھا اللون االحمر في ثمرة الطماطم واللون البرتقالي في الجزر   صبغة الكاروتین( 

اكمل المقارنات التالیة  بحسب الجدول التالي : - 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 النواة
      ) أوضح عضییات الخلیة ومركز التحكم في الخلیة .   النواة( 

  ) غشاء مزدوج یحیط بالنواة یفصل محتویاتھا عن السیتوبالزم .الغشاء النووي( 

 علل : الغشاء النووي یحتوى على العدید من الثقوب ؟
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 لیمر من خاللھا المواد بین النواة والسیتوبالزم . -

  ) سائل ھالمي شفاف یحتوي على خیوط الكروماتین .السائل النووي( 

 خیوط دقیقة متشابكة وملتفة حول بعضھا تتحول إلى كروموسومات أثناء انقسام الخلیة . ) الشبكةالكروماتینیة (

) تراكیب تتشكل في النواة من الشبكة الكروماتینیة أثناء انقسام الخلیة وتتمیز بعددھا  الكروموسومات( 
 الثابت في خالیا النوع الواحد .

) المادة الوراثیة للكائن الحي والتي تحمل المعلومات التي  تحدد الصفات الوراثیة للكائن الحي .   الجینات( 

 ) تركیبات موجودة على الكروموسومات تحدد الصفات الوراثیة وتنقلھا من جیل ألخر الجینات( 

 تركیب في النواة مسئول عن تكوین الرایبوسومات .وتكوین البروتین في النواةما المقصود بالنویة ؟   

 علل غالباً ما تكون النویة أكبر حجماً في الخلیة المتخصصة بتكوین المواد البروتینیة وإفرازھا ؟.

 ألنھا تقوم بتكوین الرایبوسومات وإنتاج البروتین . -
 أكمل : تقسم الخالیا بحسب وجود أو عدم وجود نواه محددة في الخلیة إلى نوعین ھما  •

  حقیقیة النواة–أولیة النواة                 ب  -أ
 46في النوع الواحد حیث تحتوى خالیا اإلنسان على الثابت أكمل : تتمیز الكروموسومات بعددھا  •

  كروموسوم .20كروموسوم ونبات الذرة على 

 علل : تعتبر النویة ھي األساس في بناء البروتین في الخلیة ؟ •

 - لھا دور مھم في إنتاج البروتینات .2- مسئولة عن تكوین الرایبوسومات .      1ألنھا : 

   الملتفة حول بروتین الھستون . DNAخیوط دقیقة تتركب من األحماض النوویة مما تتكون الشبكة النوویة ؟ 

  ) وحدات بناء الشبكة النوویة وتتألف من حمض.النیوكلیوسوم ( 

DNA وبرتین الھستون  
 ) جزیئات عضویة معقدة التركیب تحمل وتخزن المعلومات الوراثیة التي األحماض النوویة /الجینات( 

 تضبط شكل الخلیة وبنیتھا 

 الكروموسوم -1
 النیوكلیوسوم -2
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 ما ھي أھمیة األحماض النوویة ( الشبكة النوویة ) في النواة ؟ 

 تحمل المعلومات الوراثیة المنظمة ( الجینات ) التي تضبط شكل الخلیة وبنیتھا ووظیفتھا  -
 تنظیم جمیع األنشطة الحیویة لخالیا الكائن . -
 كیف تنتقل األحماض النوویة من جیل آلخر ؟ -
 عبرعملیة التكاثر .  -

  ) وحدات بناء األحماض النوویة وتتألف من سكر ریبوزي وقاعدة نیتروجینة ومجموعة فوسفاتالنیوكلیوتید(

 مجموعة فوسفات- 3  - سكر خماسي2-قاعدة نیتروجینیة    1

   . O2سكر خماسي رایبوز أو منقوص  منمما تتكون النیوكلیوتید ؟ 

 ) . مجموعة فوسفات . U,C,G,T,Aقاعدة نیتروجینیة أما  (

 حمض نووي تستخدمھ الخالیا لبناء البروتینات المسؤولھ عن اظھار الصفات الوراثیة  )  RNAحمض( 

 DNA RNAالمقارنة 

شریط مفرد من النیوكلیوتیدات شریطین من النیوكلیوتیدت التركیب (عدد االشرطة )  

 A –C _G _T  A_C_G_Uالقواعد النیتروجینیة  

احادي خماسي غیر منقوص احادي خماسي منقوص االكسیجین نوع السكر  

یحمل المعلومات الوراثیة التي االھمیة 
تحدد صفات الكائن الحي 

تستخدمھ الخلیة في بناء البروتینات 
 المسؤولة عن أظھار الصفات الوراثیة

 T Uالقاعدة النیتروجینیة الممیزة 

 )T قاعدة نیتروجینیة ال توجد اال في حمض ( DNA 

 )U قاعدة نیتروجینیة ال توجد اال في حمض ( RNA 

 بسبب احتوائھا على االحماض النوویة التي تحمل  علل تعتبر النواة مركز التحكم والسیطرة في الخلیة ؟

الجینات التي تتحكم في صفات الكائن الحي وتنظم األشطة الحیویة 

 سكر 
 حماس 

 قاعدة
 مجموعة  نیتروجینیة

 فوسفات 
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النیوكلیوتید النیوكلیوسوم المقارنة 

سكر خماسي ومجموعة فوسفات وقاعدة نیتروجینة  وبروتین الھستون DNAحمض نووي التركیب 

االحماض النوویة خیوط الكروماتین  المقارنة

النیوكلیوتید النیوكلیوسوم وحدات البناء 

علل یر تبط علم الخلیة بعلم التصنیف ؟  

ألن التصنیف الحدیث للكائنات الحیة یعتمد على الفروقات بین اعداد واشكال الكروموسومات في الكائن الحي 

 تنوع الخالیا                                                     

   علل تلتھم النملة البیضاء الخشب على الرغم من انھا غیر قادرة على االستفادة منھ مباشرة ؟

لوجود كائنات وحیدة الخلیة اولیة النواة في امعاء النمل االبیض 

ما أھمیة وجود كائنات وحیدة الخلیة اولیة النواة في امعاء النمل االبیض ؟ 

كي تساعد على ھضم الخشب (السلیلوز ) التي تلتھمھ 

 ) الخالیا التي ال تحتوي على نواه محددة الشكل . الخالیا أولیھ النواة( 

  ) الخالیا التي تحتوي على نواه محددة الشكل .الخالیا حقیقیة النواة( 

 علل : الخالیا أولیة النواة أصغر من الخالیا حقیقیة النواة ؟
 ألن الخالیا أولیة النواة أقل تعقید وال یوجد بھا عضییات في السیتوبالزم باستثناء الرایبوسومات .

   ) - تؤدي الخلیة أولیة النواة جمیع االنشطھ الخلویة رغم غیاب العضییات الخلویة منھا  ( 

 ؟  علل تختلف الخلیة النباتیة عن الحیوانیة في نواح كثیرة رغم أنھما حقیقة النواة
ألن النباتیة لھا جدار خلوي وبالستیدات وفجوتھا العصاریة كبیرة وتفتقر إلى الجسم المركزي  ؛ أما 

 الحیوانیة بھا جسم مركزي وتفتقر وجود الجدار الخلوي والبالستیدات .

) عضیھ خلویة توجد في سیتوبالزم الخالیا أولیة النواة .  الرایبوسومات( 

 ھي أوجھ الشبھ بین الخالیا اولیة النواة وحقیقیة النواة ؟ما 
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  وجود سیتوبالزم وغشاء خلوي ورایبوسومات

علل مكونات الخلیة النباتیة ھي مرآه لوظیفتھا ؟  
- ألن بھا بالستیدات خضراء ألنھا تقوم بعملیة البناء الضوئي  .     - فجوتھا العصاریة كبیرة لتخزن 
الماء والمواد الغذائیة والفضالت .    - جدارھا الخلوي سلیلوزي لیدعمھا ویحفظ شكلھا ویحمیھا من 

 عوامل الطقس والریاح العاتیة
  ؟ خضراءما ھو نوع البالستیدات

  ؟ تساعد النبات للقیام بالبناء الضوئي ما ھي أھمیتھا
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 تنوع االنسجة في الحیوان والنبات )            ( 
 : تقسم االنسجة النباتیة الى ثالثة انواع ھي االنسجة النباتیة

انسجة اساسیة ( برانشیمي / كولنشیمي / سكلرنشیمي )  -
انسجة جلدیة ( البشرة )  -
 انسجة وعائیة (نسیج الخشب ونسیج اللحاء ) -

 

 

 ) مجموعة من الخالیا المتراصة المرتبة التي تتضافر للقیام بوظیفة أو عدة وظائفالنسیج (

 : تقسم االنسجة النباتیة الى ثالثة اقسام ھي (اساسیة - وعائیة - جلدیة )أكمل 

 كائن ) – اجھزة – اعضاء – نسیج –الترتیب البنائي لجسم الكائن الحي (خالیا 

  )  X  تعمل كل من خالیا الكائن الحي بشكل مستقل وتكون مرتبة ومنظمة (

 النسیج المركب  النسیج البسیط   المقارنة

یتكون من نوع واحد من الخالیا المتماثلة  التركیب 
 مع بعضھا في الشكل والتركیب والوظیفة

یتكون من اكثر من نوع من الخالیا التي 
 تختلف في الشكل والتركیب والوظیفة

   االنسجة الوعائیة الخشب واللحاء       النسیج االساسیة والجلدیة  مثال من النبات  

علل التنقبض خالیا العضالت من تلقاء ذاتھا ؟ 

 ألنھا التنقبض اال عندما تصلھا النبضات من الخالیا العصبیة فحسب  

 ) نسیج نباتي یتكون من خالیا بیضاویة أو مستدیرة الشكل بینھا فراغات للتھویةالنسیج البرانشیمي ( 
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 ) نسیج نباتي یتكون من خالیا حیة رقیقة الجدران ومرنة مملوءة على بالستیدات خضراءالنسیج البرانشیمي(

 ) نسیج نباتي یقوم بوظیفة البناء الضوئي واختزان الغذاء والتھویة .النسیج البرانشیمي(

  ما ھي أھم خصائص النسیج البرانشیمي ؟
 خالیا بیضاویة الشكل أو مستدیرة     - یوجد بین الخالیا فراغات 

  الخالیا لھا جدر رقیقة مرنة           -الخالیا بھا بالستیدات خضراء
 الخالیا بھا فجوة واحدة كبیرة .

- یوجد بین الخالیا فراغات للتھویة   1ما ھي المالءمة الوظیفیة للخالیا البرانشیمیة ؟

 - یوجد بالخالیا بالستیدات للقیام بعملیة البناء الضوئي2   

-الخالیا بھا فجوة كبیرة لتخزین المواد الغذائیة  3

 - خزن المواد 3- البناء الضوئي      2- التھویة     1ما ھي أھم وظائف النسیج البرانشیمي ؟

 نسیج نباتي حي خالیاه  مستطیلة جدرانھا مغلظة بشكل غیر منتظم وغیر مغطاء باللجنین ) نسیج كولنشیمي(

  ) نسیج نباتي یساعد في تدعیم النبات أسناده نسیج كولنشیمي( 

 تدعیم النبات واسناده  ما ھي أھمیة النسیج الكولنشیمي ؟

 ما ھي المالئمة الوظیفیة للنسیج الكولنشیمي ؟

 ان جدر  خالیاه مغلظة بشكل غیر منتظم مما یساعده على اداء وظیفتھ وھي تدعیم النبات واسناده.

  ) نسیج نباتي خالیاه مغلظة الجدران ومغطاة باللجنینالسكلرنشیمي( 

بتقویة النبات وتدعیمھ وحمایة االنسجة الداخلیة  ) نسیج نباتي خالیاه لھا جدر ثانویة یقوم السكلرنشیمي( 
 خالیاه مغلظة الجدران ومغطاة باللجنین   ما ھي خصائص النسیج السكلرنشیمي ؟.

 - الخالیا لھا جدر ثانویة 

 ما ھي وظیفة ( أھمیة ) النسیج السكلرنشیمي ؟
 یقوم بتقویة النبات  ده وتدعیمھ وحمایة االنسجة الداخلیة 
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خالیا مغلظة باللجنین ولھا جدر ثانویة وھذا  ؟ ما ھي المالءمة الوظیفیة للنسیج السكلرنشیمي
 یساعده في تقویة النبات وتدعیمھ وحمایة االنسجة الداخلیة .

 النسیج السكلرنشیمي النسیج الكولنشیمي النسیج البرانشیمي 
 البناء الضوئي األھمیة

 خزن الغذاء / التھویة
 تقویة النبات /  تدعیم النبات تدعیم النبات واسناده

 حمایة االنسجة الداخلیة
تكون اوعیة مستطیلة بعض الشيء بیضاویة /  مستدیرة شكل الخالیا 

میتة حیة حیة حیویة الخالیا 
  ) نسیج نباتي یتكون من طبقة واحدة من الخالیا المستطیلة أو األسطوانیة ال یوجد بینھا فراغات.( البشرة

 تسبب تبخر الماء أو التجریح.المؤثرات الخارجیة التي ) نسیج نباتي یغطي سطح النبات لیحمیھ من (البشرة

   ) نسیج نباتي یسمح بتبادل المواد بین النبات والوسط المحیط.(   البشرة

 ما ھي أھم خصائص نسیج البشرة في النبات؟

 یتكون من طبقة واحدة من الخالیا.     -   الخالیا مستطیلة أو أسطوانیة ال یوجد بینھا فراغات.

 ما ھي أھمیة نسیج البشرة في النبات؟
 -حمایة األنسجة من المؤثرات الخارجیة التي تسبب تبخر الماء أو التجریح أو التمزیق.

 -یسمح بتبادل المواد بین النبات والوسط المحیط بھ.

 ما ھي المالءمة الوظیفیة لنسیج البشرة في النبات؟

 خالیاه ال یوجد بینھا مسافات لمنع مرور المواد غیر المرغوبة وحتى یوفر الحمایة ومنع تبخر الماء.

               نسیج البشرة          النسیج البرانشیمي 
 جلدي أساسي نوع النسیج

خزن الغذاء   التھویة           األھمیة
 البناء الضوئي

 الحمایة من المؤثرات الخارجیة
 یسمح بتبادل المواد بین النبات والوسط المحیط

مستطیلة او اسطوانیة بیضاویة أو مستدیرة شكل الخالیا 
وجود فراغات 

بین الخالیا 
الیوجد فراغات بین الخالیا ولكن قد یوجد ثغور یوجد فراغات  للتھویة 
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 مم یتكون نسیج اللحاء؟ (عدد مكونات نسیج اللحاء) ؟

 أنابیب غربالیة- خالیا مرافقة           - خالیا برانشیمیة        - ألیاف -

 مم یتكون األنبوب الغربالي؟
 من اتحاد عدد كبیر من الخالیا الغربالیة المتحدة طولیاً یفصلھا صفائح غربالیة.

 ) جدران مثقبة تفصل بین الخالیا الغربالیة في األنبوب الغربالي.صفائح غربالیة(

) خالیا تتواجد بجانب كل خلیة غربالیة وتتصل بھا لتزودھا بالمواد والطاقة الالزمة الخالیا المرافقة(
 لنشاط األنبوب الغربالي.

ما ھي أھمیة الخالیا المرافقة؟ 
 تزود الخالیا الغربالیة بالمواد والطاقة الالزمة لنشاط األنبوب الغربالي.

 ماذا تتوقع ان یحدث اذا فقد نسیج اللحاء وجود الخالیا المرافقة ؟
 تتوقف الخالیا الغربالیة عن اداء وظیفتھا في نقل الغذاء الجاھز في النبات فیموت

 الن الخالیا المرافقة تزود الخالیا الغربالیة بالمواد والطاقة الالزمة لنشاط األنبوب الغربالي.

 تعمل على تدعیم نسیج اللحاءما ھي أھمیة الخالیا البرانشیمیة وااللیاف في نسیج اللحاء ؟

 علل نسیج اللحاء من االنسجة المركبة ؟
 النھ یتكون من اكثر من نوع من الخالیا وھي خالیا غربالیة وخالیا مرافقة وخالیا برانشیمیة والیاف 

  تراكیب في  نسیج اللحاء للتدعیم( الخالیا البرانشیمیة وااللیاف ) 
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 ما ھي المالئمة الوظیفیة لألنبوب الغربالي في نسیج اللحاء؟
 بھ صفائح غربالیة یمتد عبرھا خیوط من السیتوبالزم لنقل المواد من خلیة ألخرى. -
 ال تظھر بالخالیا أنویة ومحاط بخالیا مرافقة لتمده بالمواد والطاقة. -
 محاط بھ خالیا برانشیمیة وألیاف لتدعیمھ. -

نسیج نباتي یقوم بنقل المواد الغذائیة الناتجة عن عملیة البناء الضوئي من األوراق لألجزاء األخرى. ) اللحاء(

 ألنھا تتكون من اكثر من نوع من الخالیاعلل نسیج اللحاء والخشب من االنسجة المركبة ؟ 

 ) .تحتوي خالیا األنبوب الغربالي في بدایة تكونھا على نواة (  

 

 

 

 

 

  وخالیا اسكلرنشیمیة-أوعیة خشبیة - قصیبات - خالیا برانشیمیة - ألیاف عدد مكونات نسیج الخشب؟

) أنابیب یتكون كل منھا من صف رأسي من الخالیا التي تالشت جدرانھا العرضیة الوعاء الخشبي(
 وترسبت على جدرانھا من الداخل لجنین.

لتتحول الخالیا علل: تحلل البروتوبالزم في خالیا أوعیة الخشب؟

  إلى أوعیة واسعة وطویلة ینتقل خاللھا الماء واألمالح. وذلك بسبب

  ترسب اللجنین على الجدر من الداخل 

 ما ھي أشكال ترسب اللجنین على الجدران الداخلیة ألوعیة الخشب؟

  - نقري4- شبكي         3- حلزوني    2-حلقي         1
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ألنھ یعمل على تدعیم النبات بسبب علل ال تقتصر أھمیة نسیج الخشب على نقل الماء واالمالح فقط ؟
 وجود اللجنین 

 ما ھي المالءمة الوظیفیة لألوعیة في نسیج الخشب؟
 اتحاد الخالیا مع بعضھا وتحلل مادتھا الحیة وجدرھا المستعرضة  لتتحول الى أوعیة واسعة وطویلة ینتقل

خاللھا الماء واالمالح /   ترسب اللجنین على جدر الخالیا یساعد في تدعیم االوعیة ومالئمتھا لنقل الماء 
) نسیج نباتي یقوم بنقل الماء واألمالح في النبات.  نسیج الخشب(

 خالیا خالیة من البروتوبالزم تتصل مع بعضھا عن طریق ثقب خاص ینفذ منھ الماء من خلیة ألخرى.) القصیبات(

 )یحتوي نسیج الخشب على خالیا برانشیمیة وألیاف وخالیا اسكلرنشیمیة.للتدعیم (  

 انھا تنتظم في صفوف رأسیة یتصل ما ھي المالئمة الوظیفیة للقصیبات في نسیج الخشب ؟
بعضھا ببعض بواسطة ثقب خاص ینفذ منھ الماء من خلیة ألخرى  

 

 ) األنسجة التي تغطي سطح الجسم من الخارج لتحمیھ من المؤثرات الخارجیة.األنسجة الطالئیة(

 ) األنسجة التي تبطن تجاویف الجسم من الداخل.األنسجة الطالئیة(

تعمل على تحریك  -امتصاص الماء والغذاء (في القناة الھضمیة)  -ما ھي أھمیة األنسجة الطالئیة ؟
 افراز المخاط لیجعل التجویف رطبا وأملس –السوائل (كما في المرئ والقصبة الھوائیة) 

 ) نسیج طالئي یتكون من أكثر من طبقة من الخالیا الحیوانیة.نسیج مصفف(

 علل: وجود عدة أنواع من األنسجة الطالئیة؟ •
  الشكل       - الوظیفة        - عدد الطبقات–بسبب اختالفھا في  -
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 ما ھي المالءمة الوظیفیة للنسیج الطالئي ؟ •
بعضھا لھ أھداب لتحریك السوائل. الخالیا لھا القدرة على امتصاص الماء والغذاء.بعضھا مصفف  -

 في عدة طبقات لیقوم بالحمایة.بعضھا یفرز المخاط لجعل االسطح رطبة ملساء
 نوع النسیج الطالئي التركیب

 نسیج عمودي مصفف كاذب بطانة القصبة الھوائیة
 طالئي حرشفي مصفف مؤلف من عدة طبقات من خالیا مفلطحة بشرة الجلد وبطانة الفم

 طالئي مكعبي بسیط من طبقة واحدة أنابیب الكلیة/الكبد/ البنكریاس
الشعیرات الدمویة/ 

 الحویصالت الھوائیة
 طالئي حرشفي بسیط من طبقة واحدة من خالیا مفلطحة

  ) نسیج طالئي یوجد في بطانة المعدة واألمعاء( طالئي عمودي بسیط

 مكان وجوده خصائصھ نوع النسیج
من طبقة واحدة من الخالیا العمودیة  عمودي مصفف كاذب

 تبدو وكأنھا عدة طبقات
 بطانة القصبة الھوائیة

 بشرة الجلد عدة طبقات من الخالیا لمفلطحة طالئي حرشفي مصفف
 أنابیب الكلیة والكبد والبنكریاس من طبقة واحدة من الخالیا المكعبة طالئي مكعبي بسیط
 الشعیرات الدمویة طبقة واحدة من الخالیا المفلطحة طالء حرشفي بسیط

 الحویصالت الھوائیة
 بطانة المعدة واألمعاء طبقة واحدة من الخالیا العمودیة طالء عمودي بسیط

   

 

 ؟ تقوم بامتصاص الماء والغذاء ما أھمیة النسیج الطالئي في القناة الھضمیة

 تفرز المخاطلیجعل التجویف رطبا املس ما أھمیة النسیج الطالئي في القصة الھوائیة؟

 ان الخالیا تحمل اھداب لتحریك السوائل ما أھمیة النسیج الطالئي في المريء والقصبة الھوائیة ؟
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 النسیج الوعائي النسیج الطالئيالمقارنة  

 وفیرة قلیلة أو معدومة المادة البین خلویة

منتشرة في مادة بینیة  متراصة ومتقاربة تراص الخالیا  

ھیكلي عظمي / وعائي / غضروفي حرشفي/مكعبي بسیط مركب/عمودي مصفف  االنواع  

) أنسجة حیوانیة تكون خالیاھا متباعدة نوعاً ما وموجودة في مادة بینیة سائلة أو شبھ أنسجة ضامة(
سائلة أو صلبة. 

                                     
(نسیج ضام وعائي)         نسیج ضام ھیكلي(عظمي )     نسیج ضام ھیكلي(غضروفي)       ( نسیج ضام دھني )     

) أنسجة تربط أو تضم أنسجة الجسم بعضھا ببعض. أنسجة ضامة   (

 ) نسیج ضام یربط أجھزة الجسم ببعضھا.الضام األصلي (

 ) نسیج ضام ذو مادة بینیة صلبة یترسب فیھا الكالسیوم.العظمي       (

         ) من االنسجة الضامة الوعائیة تنتشر في مادة بین خلویة سائلة.الدم(   

) نسیج ضام یتمیز بأن مادتھ الخاللیة سائلة نسیج ضام وعائي  (

 ؟  ما ھي أھمیة االنسجة الضامة

تضم وتربط انسجة الجسم بعضھا ببعض والتدعیم والحمایة وخزن الدھون 

 ما ھي أھم ممیزات النسیج الضام؟ •
 یتكون من خالیا متباعدة موجودة في مادة بینیة سائلة أو صلبة أو شبھ صلبة. -

 نسیج تتمیز خالیاه بالقدرة على االنقباض واالنبساط.) نسیج عضلي(

 ما ھي المالءمة الوظیفیة للنسیج العضلي؟ •
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 ان خالیاه لھا القدرة على االنقباض واالنبساط مما یمكن الكائن من الحركة. -

 انواع االنسجة العضلیة

-عضالت قلبیة  3عضالت ملساء    -1

عضالت ھیكلیة  -2

قارن بین االنواع العضلیة التالیة :  

 عضلة قلبیة عضالت ملساء عضالت مخططة 
 في عضلة القلب توجد في أجزاء الجسم الداخلیة توجد مرتبطة بالھیكل مكانھا

 ال تخضع لإلرادة ال تخضع لإلرادة تخضع في عملھا لإلرادة حركتھا
 یظھر فیھا تخطیطات ال یظھر فیھا تخطیطات یظھر فیھا تخطیطات عرضیة ممیزاتھا

علل تعتبر عضلة القلب عضلة وسط بین الملساء والمخططة ؟ 

 ألنھا تشبھ المخططة في وجود تخطیطات وتشبھ الملساء بأنھا الأرادیة 

 ) أنسجة تخصصت في استقبال المؤثرات الحسیة وتوصیلھا إلى المخ والحبل الشوكي.أنسجة عصبیة(

  الوحدة التركیبیة والوظیفیة للنسیج العصبي( الخالیا العصبیة ) 

  ما ھي المالءمة الوظیفیة لألنسجة العصبیة؟

 لھا القدرة على استقبال المؤثرات ونقلھا من وإلى الدماغ والحبل الشوكي.

) األنسجة المسئولة عن تنظیم األنشطة المختلفة ألعضاء الجسم. األنسجة العصبیة(

ما ھي أھم وظائف النسیج العصبي ؟ 
ینقل المؤثرات الحسیة الى المخ والحبل الشوكي   

- ینقل االوامر من المخ الى اعضاء االستجابة 

 مسؤول عن تنظیم االنشطة المختلفة ألعضاء  الجسم -
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 النسیج المركب النسیج البسیط 
نوع واحد من الخالیا المتشابھة في  التركیب

 الشكل والتركیب والوظیفة
عده أنواع من الخالیا المختلفة التي 

 تتضافر للقیام بوظیفة معینة
  مجموعة من الخالیا التي تتضافر للقیام بوظیفة معینة.ما المقصود بالنسیج ؟

 ماذا تتوقع أن یحدث إذا كان جسم الكائن یتكون من نوع واحد من االنسجة ؟

 ال یستطیع القیام باألنشطة الحیویة إال إذا تخصصت ھذه الخالیا ألداء الوظائف الحیویة المختلفة.

                                    الفیروسات 

 عبارة عن مخلوقات في غایة الدقة ال یمكن رؤیتھا اال بالمجھر االلكتروني (الفیروسات)

 علل: الفیروسات كائنات ال خلویة؟ •
ألنھ لم یظھر فیھا أي من مكونات الخالیا (ال یوجد لھا أغشیة خلویھ وال سیتوبالزم وال نواة)  -

 ویغیب عنھا العضیات الخلویة.
  علل: الفیروسات تتطفل على الخالیا الحیة للكائنات؟ •

 ألنھا تفتقد آلیات تحریر واستخدام الطاقة وآلیات بناء البروتین. -

 ) عامل ممرض مكون من لب یحتوي على أحماض نوویة وغالف بروتیني.(الفیروسات

تركیب الفیروس                                     

 األھمیة التركیب
 تساعد الفیروس على مالحظة الخلیة المضیفة النتوءات

 یغلف الكابسید ویساعد الفیروس في تحطیم الخالیا الحیة غالف الفیروس
 ویُحدد من قبل الجینات داخل RNA او DNAغالف بروتیني یُغلف شرائط  الكابسید

الفیروس 
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الشكل الذي أمامك یمثل فیروس االنفلونزا  

 غالف الفیروس -1

2- RNA         3  نتوءات -

) ؟ 3-الكابسید     ما أھمیة التركیب رقم (4

 تساعده على مالحظة الخلیة المضیفة.

 ) تراكیب تشبھ األشواك على غالف الفیروس تساعده على مالحظة الخلیة المضیفة.النتوءات(

 اكثر من  DNAالفیروسات التي بھا 

    ( / )     RNAالتي بھا 

 

).تتمتع الفیروسات بعدد قلیل من الموروثات مقارنة بالخلیة ( 

 غالف بروتیني یحیط بالحمض النووي في الفیروس یحتوي على نوع أو أكثر من البروتینات.) الكابسید(

) غالف یحیط بالكابسید في الفیروس یساعده على اقتحام خالیا الكائنات الحیة. (الغالف الخارجي
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الغالف الخارجي الكابسید   المقارنة 

یحمي الكابسید ویساعد الفیروس في تحطیم الخالیا الحیة یحیط ویحمي الحمض النووي االھمیة للفیروس  

من بروتین ودھون وسكریات  من عدة انواع من البروتین التركیب  

 ( الفیرویدات )

) مخلوقات تعد أبسط تركیبا من الفیروسات تتكون من أشرطة حلقیة قصیرة قصیرة من (الفیرویدات
           . RNAالحمض النووي 

 ماذا یحدث عندما تدخل الفیرویدات إلى داخل النواة والخلیة المصابة؟ 
فانھا توجھ عملیات األیض فیھا لصنع فیرویدات جدیدة.  

كیف تتكاثر الفیرویدات ؟  

 انھا عندما تصیب الخالیا وتدخل النواة توجھ عملیات األیض فیھا لصنع فیرویدات جدیدة

  بھتان ثمار الخیار.–الدرنات المغزلیة للبطاطس ؟ عدد بعض األمراض التي تسببھا الفیرویدات

  ألنھا التدمر أو تحلل خالیا العائل.علل الیمكن الكشف عن أماكن الفیرویدات؟ 

                           

 

                                       البریونات 

  مخلوقات غیر حیة تتمتع ببنیة أبسط من الفیرویدات فھي بروتین دون حمض نووي.)(البریونات

 ماذا یحدث عندما یصاب الحیوان بالبریونات؟
فإن البریون یدمر الجھاز العصبي المركزي ویحول المخ إلى كتلة اسفنجیة ملیئة بالثقوب مما یؤدي إلى 

 موت الكائن الحي .

  مرض یصیب الحیوانات نتیجة اإلصابة بالبریونات. (مرض جنون البقر)
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 .لتجنب اإلصابة بالمرضینصح بعدم تناول مشتقات لحوم األبقار المصابة بجنون البقر.؟  علل 

 مخلوقات تتكون من بروتین تنتجھ بعض الخالیا العصبیة الطبیعیة یسبب جنون البقر. )(البریونات

 

 األمراضالتركیب  
) محاط بغالف  RNAأو  DNAمن حمض نووي ( الفیروسات

بروتیني  
الحصبة / الھربس / داء الكلب  / 

 االنفلونزا 
حمض نووي (أشرطة حلقیة قصیرة من الحمض  الفیرویدات

  فقط ) RNAالنووي 
بھتان ثمار الخیار الدرنات المغزلیة 

 للبطاطس 
بروتینات معینة تنتجھا بعض الخالیا العصیة  البریونات

 الطبیعیة ولیس بھا حمض نووي 
 جنون البقر 

 ماذا تتوقع أن یحدث عند زیادة تركیز البریونات في النسیج العصبي؟
 یرتفع معدل تحلل الخالیا فتتكون ثقوب داخل النسیج العصبي الذي یتحول نسیج اسفنجي. 

 علل تتكاثر البریونات رغم عدم وجود حمض نووي بھا ؟ أو كیف تتكاثر البریونات ؟
  ألنھا تؤثر على الخالیا العصبیة وتجعلھا تنتج بروتینات تتطور الى بریونات جدیدة
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النمط النووي 
  تراكیب خلویة داخل النواة تحتوي على جمیع المعلومات المشفرة التي تحتاج إلیھاالكروموسومات)(

 الحیة الكائنات 

یمكن رؤیة الكروموسومات في  (/ ) 
خالیا الغدد اللعابیة لیرقة 

 ذبابة الفاكھة عبر عدسة المجھر 
 
 
 
 
 
 

  المرحلة من دورة الخلیة التي تكون فیھا الكروموسومات مرئیة(مرحلة االنقسام)
ھو خارطة كروموسومیة للكائن الحي.أو ھو ترتیب للكروموسومات ما المقصود بالنمط النووي؟ 

 وفقاً لمعاییر معینة

 -  تصنیف جنس الكائن.2تحدید عدد الكروموسومات في الكائن الحي.- 1ما أھمیة النمط النووي؟ 

-  االختالالت في عدد أو تركیب الكروموسومات أو البنیة 3

 كیف یتم عمل نمط نووي؟   أو ما ھي خطوات عمل نمط نووي؟
  مواد محفزة لالنقسام)– ھیبارین –) نقطة دم في مربى بھ (مغذیات 15توضع ( .1
 یضاف كولشسین لتثبیت الخالیا في الطور االستوائي. .2
 ثم نضع الخالیا في محلول ملحي ثم تضیف ایثانول مثبت. .3
  تؤخذ عینة من الخالیا وتفحص تحت المجھر. .4

 ترتب الكروموسومات للحصول على النمط النووي.

  علل: استخدام مادة الھیبارین أثناء عمل نمط نووي؟

ألنھا مضادة لتخثر الدم. 

  ألن لیس بھا نواة (لیس بھا كروموسومات)علل: ال تستخدم خالیا الدم الحمراء في عمل نمط نووي؟

 لتثبیت الخالیا في الطور االستوائيعلل: یضاف الكولشسین عند عمل نمط نووي؟  
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 ألنھ مادة مثبتةعلل: یُستخدم ایثانول عند عمل نمط نووي؟ 

-قص كل كروموسوم على حدة.     -جمع ما ھي خطوات ترتیب الكروموسومات عند عمل نمط نووي؟
 الكروموسومات المتماثلة معاً وترتیبھا

 ما ھي خصائص الكروموسومات المتماثلة؟

  نمط الخطوط المصبوغة.– موقع السنترومیر – الشكل –لھا نفس : الطول 

  ) (  الخلیة الذكریة بھا زوج مختلف من الكروموسومات عن البیضة 

 2n n النمط النووي الكائن
 4 8  كروموسوم8 ذبابة الفاكھة
 24 48 48 الشمبانزي
 24 48 48 البطاطا

 

 )(  .كل كائن حي لھ عدد ثابت من الكروموسومات حسب نوعھ 
 )(  .یختلف عدد الكروموسومات حسب نوع الكائن الحي 
 )) 2 ) یرمز لعدد الكروموسومات في الخالیا الجسمیة بـn (

 )) یرمز لعدد الكروموسومات في األمشاج بـ ( n( 

  

 

 

 

 

 ) كروموسوم ؟nعلل: تحتوي األمشاج على (

 ) عندما یتحد مشیج مذكر مع مشیج مؤنث.2nحتى یكون العدد الكروموسومي في األبناء (

) كروموسوم 2nھي الخالیا التي بھا (ما المقصود بالخالیا ثنائیة المجموعة الكروموسومیة؟ 
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 ) كروموسومnھي الخالیا التي بھا (ما المقصود بالخالیا أحادیة المجموعة الكروموسومیة؟  

  .؟علل: یمكن التمییز بین الكائنات الحیة عن طریق الكروموسومات

 ألن كل نوع من الكائنات الحیة لھ عدد معین من الكروموسومات

 ألن األنثى یوجد بھا زوج من الكروموسوم األنثوي علل: یسھل التمییز بین الذكر واألنثى في اإلنسان؟
  )xY(  ) أما الذكر بھ كروموسومین غیر متماثلین (xxالسیني 

 البویضة الحیوان المنوي الذكر األنثى 
 y 22+x+22   أوx x 44 + x y 22+x+ 44 النمط النووي

 ) ) الكروموسوم الصادي ( y )أقصر طوالً من الكروموسوم السیني ( x ( 

 ماذا تتوقع أن یحدث في كل من الحاالت التالیة ؟

 xx+44  یكون الجنین الناتج أنثى ):x+22) مع بویضة (x+22اتحاد حیوان منوي ( -
 yx+44 یكون الجنین الناتج ذكر ):x+22) مع بویضة (y+22اتحاد حیوان منوي (

 الكروموسومات التي تحدد جنس الفرد )الكروموسومات الجنسیة(

)الكروموسومات المسئولة عن إظھار الصفات الجسمیة وغیر مسئولة عن تحدید (الكروموسومات الذاتیة
 جنس الكائن الحي

 الكروموسوم الذي یظھر بشكل مستقیم في الخلیة.  )x(الكروموسوم 
 الخلیة التي ینشأ منھا الكائن الحي. (الزیجوت)

 )(  ) 2الخالیا الجسمیة تكون ثنائیة المجموعة الصبغیةn( 
 )(  ) الخالیا الجنسیة تكون أحادیة المجموعة الصبغیةn( 
 )(  .یُعتبر غشاء الخلیة من العوامل المحددة لحجم الخلیة 
 

خارطة كروموسومیة للكائن الحي حقیقیة النواة  ) النمط النووي( 
 

) كروموسومات تتشابھ في الطول والشكل من حیث موقع السنترومیر في الكروموسومات المتماثلة ( 
نمط الخطوط المصبوغة  
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                               االنقسام الخلوي

 علل: یُعتبر غشاء الخلیة من العوامل المحددة لحجم الخلیة؟

 ألنھ یتم عن طریقھ تبادل المواد بین الخلیة والوسط المحیط 

حتى یبقى حجم الخلیة صغیر وتكون عملیة علل: من األفضل للخالیا أن تكون صغیرة الحجم؟ 
 تبادل المواد بینھا والبیئة من خالل الغشاء ناجحة (تتم بصورة أفضل وأسرع).

 -التكاثر     -تعویض األنسجة التالفة2النمو       -1لماذا تنقسم الخلیة ؟   ما أھمیة االنقسام الخلوي؟

 
 علل تتضاعف الكروموسومات قبل انقسام الخلیة.؟

 لكي تكون االفراد البنویة الناتجة متماثلة تماماً مع الخلیة األبویة.
 

 علل: یتم اختزال عدد الكروموسومات عند تكوین األمشاج؟
 حتى تنتج أفراداً تحتوي خالیاھا على الكمیة نفسھا من المادة الوراثیة ألي من الخلیتین األبویتین.

 
 ) كل زوج من الكروموسومات مكون من اربع كروماتیدات في الطور التمھیدي االول الرباعي ( 

 
 وبروتین تكون متشابكة كثیرة  DNA ) خیوط رفیعة مكونة من الحمض النووي ( الشبكة الكروماتینیة
االلتفاف داخل النواة 

        
 ) خلل في  عدد أو شكل الكروموسومت یصاب بھا حوالي خمسة من بین ( التشوھات الكروموسومیة

 الف من االشخاص
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االنقسام المیتوزي    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 G2مرحلة النمو الثاني  Sمرحلة البناء والتصنیع  G1مرحلة النمو األول 
 تزداد الخلیة في الحجم

تكون المادة الوراثیة  -
على شكل شبكة 

 كروماتینیة

 تتضاعف الخیوط الكروماتینیة
تتشكل الكروموسومات التي تتكون 

من كروماتیدین متصلین 
 بالسنترومیر

 
 

تقوم الخلیة بتصنیع 
 العضیات بالسیتوبالزم

 ینقسم السنتریوالن -

 
 ) الفترة التي تنقضي بین بدء االنقسام وبدایة االنقسام التاليدورة الخلیة(
 ) النقطة التي یتصل بھا الكروماتیدین في الكروموسوم الواحدالسنترومیر (

 ) نقطة اتصال الكروماتیدین الشقیقین أو الكروموسومین البنوینلسنترومیر(ا

 دورة الخلیة

 انقسام الخلیة طور بیني
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 الخلیة؟علل الطور البیني ھو أطول فترة في دورة 
ألنھ یتم خالل ھذه الفترة نمو الخلیة وتضاعف المادة الوراثیة وتصنیع العضیات في  

 السیتوبالزم
ً ماذا تتوقع أن یحدث إذا حدث خلل أثناء عملیة انقسام الخلیة ؟   ال ینمو الكائن نمواً طبیعیا

 - نواة الخلیة.2مساحة سطح غشاء الخلیة.   - 1ما ھي العوامل المحددة لحجم الخلیة؟ 

 مقارنة بین أنواع االنقسام الخلوي

 االنقسام المیوزي االنقسام المیتوزي 
مكان 
 في الخالیا التناسلیة في الخالیا الجسمیة حدوثھ

عدد 
 یتضمن انقسامین متتالیین یتضمن انقسام واحد االنقسامات

عدد الخالیا 
 الناتجة

خلیتین بكل واحدة نفس عدد 
 الكروموسومات في الخلیة األم

 خالیا بكل خلیة نصف عدد 4
 الكروموسومات في الخلیة األم

 النمو  - تعویض الخالیا التالفة - األھمیة
 تكوین األمشاج - التكاثر الالجنسي -

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

                            مراحل االنقسام المیتوزي 
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 وفیھ یتم:  :الطور التمھیدي
 یزداد قصر الكروموسومات وتغلظ -
 تزداد كثافة الكروموسومات وتصبح واضحة -
 یمتد منھم خیوط –یتحرك كل سنتریولین باتجاه أحد قطبي الخلیة  -

 المغزل
 تختفي النویة ویتحلل الغشاء النووي -

    وتتصل خیوط المغزل بالكروموسومات في نھایة المرحلة 

   وفیھ یتم :- :الطور االستوائي
 تتجمع الكروموسومات في مركز الخلیة -
 ثم تصطف الكروموسومات عند مستوى استواء الخلیة                          -

   "وفیھ یتم : -الطور االنفصالي

 -ینقسم السنترومیر الذي یربط كل كروماتیدین إلى سنترومیرین
 -تنفصل الكروماتیدات (الكروموسومات البنویة)

-تسحب خیوط المغزل مجموعة من الكروموسومات البنویة باتجاه القطب 
المقابل 

  :الطور النھائي وفیھ یتم.

تواجد في ھذا الطور مجموعة من الكروموسومات البنویة عند كل  -
 ً  قطب من قطبي الخلیة متماثلتان تماما

تختفي خیوط المغزل . تتحول الكروموسومات إلى خیوط رفیعة  -
 تتحول إلى شبكة كروماتینیة

 یتكون غالف نووي حول الكروموسومات -
 ینشطر السیتوبالزم -

 ال توجد سنتریوالت في الخالیا النباتیة وتظھر خیوط المغزل من دونھا( / ) 

أوجھ اختالف الخلیة النباتیة عن الحیوانیة أثناء االنقسام 

 الخلیة النباتیة الخلیة الحیوانیة 

كیفیة انشطار 
 السیتوبالزم

یحدث تخصر السیتوبالزم في شكل 
انبعاج یزداد عمقاً حتى تنفصل كل خلیة 

 عن األخرى
تكون الصفیحة الوسطى غشاء خلوي جدید وجدار 
 خلوي بین الخلیتین البنویتین الناتجتین من االنقسام

وجود 
 ال یوجد یوجد سنترولین السنتروالین
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؟ انھ یفرزمكونات  الصفیحة الوسطیة التي  ما ھي أھمیة جھاز جولجي ألنقسام الخلیة النباتیة
 تفصل بین النواتین البنویتین للخالیا الناتجة عن االنقسام

 العبارة العلمیة المصطلح

 زیادة حجم الكائن الحي نتیجة ازدیاد عدد الخالیا في جسمھ   ) النمو   (

 المرحلة من دورة الخلیة التي تتضاعف فیھا كروموسومات الخلیة قبل انقسامھا (    الطور البیني  )

) G1 (  من مراحل الطور البیني یزداد فیھا حجم الخلیة وتكون المادة الوراثیة على ھیئة
 شبكة كروماتینیة

) S ( من مراحل الطور البیني یتضاعف فیھا الخیوط الكروماتینیة الموجودة في النواة 

 جزء من الكروموسوم المضاعف یربط الكروماتیدین الشقیقین (     السنترومیر)
(الكروموسومات 

 اسم یطلق على الكروماتیدین الشقیقین في الكروموسوم المضاعف البنویة)

        )G2 (   من مراحل الطور البیني تقوم فیھ الخلیة بتصنیع العضیات في السیتوبالزم 

مرحلة من الطور البیني ینقسم فیھا السنتریوالن لیتكون زوجان من السنتریوالت  )    البیني  (
 یظھران بقرب النواة

  من زمن دورة الخلیة وفیھ تنمو الخلیة وتجھز نفسھا لالنقسام%90الطور الذي یشكل  (     الطور البیني) 

 من مراحل االنقسام المیتوزي یزداد فیھ قصر وتغلظ الكروموسومات وتزداد كثافتھا (    التمھیدي      )

 المرحلة التي ینقسم فیھا السنترومیر الذي یربط بین كل كروماتیدین أو كروموسومین بنوین (   االنفصالیة      )

 تركیب في الخلیة الحیوانیة تتكون منھ المغزل (     السنتریول)
عملیة تصاحب  الطور النھائي النقسام الخلیة الحیوانیة تبدأ كأنبعاج على سطح  ) أنشطار السیتوبالزم( 

 الخلیة ویزداد عمق ھذا المیزاب تدریجیا حتى تنفصل كل خلیة بنویة عن االخرى

 ؟  علل: الخالیا الناتجة عن االنقسام المیتوزي بھا نفس العدد الصبغي للخلیة األم

ألنھ في المرحلة البینیة تتضاعف الكروموسومات وفي المرحلة االنفصالیة تنفصل الكروموسومات  
المتضاعفة عن بعضھا فتحصل كل خلیة على نسخة من الكروموسومات البنویة مطابقة لكروموسوم 

 الخلیة األم

 الرسم الذي أمامك یوضح أحد مراحل االنقسام
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 المطلوب:
 التمھیدیة........اسم المرحلة: ....... -1
 أھم السمات الممیزة لھذه المرحلة: -2

 -تكون خیوط المغزل2تباعد السنتریوالت    .1
 اختفاء النویة والغشاء الخلوي

 الرسم الذي أمامك 
 .......میتوزي.نوع االنقسام: ....... -1
 .......نھائیة......اسم المرحلة:  -2
 أھم السمات الممیزة لھذه المرحلة: -3

 اختفاء خیوط المغزل تتكون الغشاء النووي والنویة
 تتحول الكروموسومات إلى شبكة نوویة .1

    كروموسوما4ما ھو عدد الكروموسومات في كل خلیة ناتجة عن االنقسام السابق؟ .. 

 الرسم الذي أمامك یوضح مخطط ألحد مراحل االنقسام المیتوزي
        نوع االنقسام: ..المیتوزي اسم المرحلة: االستوائیة... -1
 أھم السمات الممیزة لھذه المرحلة: -2

 تتجمع الكروموسومات وسط الخلیة .1
 تصطف الكروموسومات عند خط االستواء .2

 ارسم المرحلة التالیة لھذه المرحلة 

الخلیة الحیوانیة ینشطر علل: یختلف انقسام الخلیة الحیوانیة عن النباتیة في عدة نواح. اذكر اثنین منھا؟
 فیھا السیتوبالزم عن طریق حدوث انبعاج للغشاء نحو الداخل ویتكون المغزل من السنتریوالن.

في الخلیة النباتیة ال یحدث تخصر وإنما تتكون صفیحة وسطیة تقوم بتكوین غشاء خلوي وجدار خلوي 
 والیتكون المغزل من السنتریوالت في النباتیة
 ؟ ما تتوقع أن یحدث في كل من الحاالت التالیة

 .انقسام السنترومیرات أثناء االنقسام الخلوي بعد اصطفاف الكروموسومات في منتصف الخلیة -1
 تنفصل الكروموسومات البنویة عن بعضھا  -

 متحركة نحو األقطاب المتقابلة.
انفصال الكروموسومات المضاعفة إلى مجموعتین من  

 الكروموسومات البنویة عند كل قطب.
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                           (  االنقسام المیوزي  )

 أین یحدث (ما ھي الخالیا التي یحدث بھا) االنقسام المیوزي؟

  المبیض)– الخصیة –یحدث في الخالیا التناسلیة (المتك 
 وأھمیتھ تكوین األمشاج التي بھا نصف العدد الصبغي في الخالیا الجسمیة (التناسلیة).

 علل؟ یحدث االنقسام المیوزي في الخالیا التناسلیة؟

ألنھ وسیلة لخفض عدد الكروموسومات في األمشاج إلى النصف حتى یبقى عدد الكروموسومات في 
األبناء ھو نفسھ عند اآلباء عند اندماج مشیج مذكر مع مشیج مؤنث.و حتى یستطیع النوع المحافظة على 

 صفاتھ.
 

 ماذا تتوقع أن یحدث إذا لم یتم اختزال عدد الكروموسومات في األمشاج إلى النصف؟
 ماذا تتوقع إذا لم یحدث انقسام میوزي عند تكوین األمشاج؟

 
یؤدي ذلك إلى تضاعف عدد الكروموسومات في األجیال المتعاقبة فال یستطیع الفرد المحافظة على 

 نوعھ.
 

 علل: ال تحدث مرحلة بینیة قبل االنقسام المیوزي الثاني؟
 

ألن الكروموسومات تكون مضاعفة أصالً .                             
 )تحدث مرحلة بینیة قبل االنقسام المیوزي (  
 ).ال تحدث مرحلة بینیة قبل االنقسام المیوزي الثاني (  

 مراحل االنقسام المیوزي األول 
  :الطور التمھیدي األول -1

 من أطول المراحل وأكثرھا أھمیة. -
 تظھر فیھا الكروموسومات المتماثلة وتتقارب (مكونة رباعیات)

  :الطور االستوائي األول -2
تترتب أزواج الكروموسومات وسط الخلیة  -

 ویتصل كل منھا بخیوط المغزل.
 

 
  :الطور االنفصالي األول -3

تقصر خیوط المغزل مما یؤدي إلى انفصال أزواج 
الكروموسومات المتماثلة لتتجمع كل مجموعة منھا عند أحد 

 قطبي الخلیة.
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  :الطور النھائي األول -4

 تصل كل مجموعة كروموسومیة إلى –ینشطر السیتوبالزم  -
 أحد قطبي الخلیة.

 یظھر غشاء حولھا. -
 تتكون خلویتان بنویتان. -

 
 ؟ما المقصود بالرباعي

ھو كل زوج متماثل من الكروموسومات في المرحلة التمھیدیة من االنقسام المیوزي األول 
 من مراحل االنقسام المیوزي التي یمكن فیھا مشاھدة الرباعیات.  )التمھیدي األول   

 )(    یوجد طور بیني قبل االنقسام المیوزي الثاني ولكن ال یتم فیھ
 مضاعفة الكروموسومات.

 
                             

 االنقسام المیوزي الثاني
  الطور التمھیدي الثاني: -1

  تختفي النویة والغشاء النووي. -
 تزداد الكروموسومات في التكاثف. -

تظھر الكروموسومات وخیوط المغزل. 
 

  :الطور االستوائي الثاني -2
تصطف الكروموسومات على خط استواء                       -

 الخلیة.
  الطور االنفصالي الثاني:

 تنقسم السنترومیرات.              -
 ینفصل كروماتیدا كل كروموسوم. -
 تقصر خیوط المغزل.                      -

 یتحرك كل كروموسوم بنوي نحو أحد قطبي الخلیة. -
 

  :الطور النھائي الثاني
تحاط كل مجموعة عند كل قطب بغشاء نووي. 

   تظھرا لنویة ویختفي المغزل.
 یكون كل خلیة بھا مجموعة أحادیة من الكروموسومات. 
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) من مراحل االنقسام المیوزي تحاط فیھ الكروموسومات عند كل قطب من (الطور النھائي الثاني
قطبي الخلیة بغشاء نووي و بھ مجموعة كروموسومیة 

 . من مراحل االنقسام المیوزي تترتب فیھ الكروموسومات عند استواء الخلیة  )الطور االستوائي الثاني( 
 

علل االفراد الناتجة عن التكاثر الجنسي تختلف عن االباء ؟ 
 النھا تنتج عن اندماج المادة الوراثیة ألمشاج االبوین  

 
اذكر ثالث اختالفات بین االنقسامین المیتوزي والمیوزي  

 االنقسام المیوزي االنقسام المیتوزي 
نوع الخالیا التي یحدث 

 الخالیا التناسلیة الخالیا الجسمیة بھا

 األھمیة
 والھدف

 النمو -
 تعویض األنسجة التالفة

 التكاثر الالجنسي -

 تكوین األمشاج -
 التكاثر الجنسي -

عدد االنقسامات التي 
 )II میوزي – Iانقسامین متتالیین (میوزي  انقسام واحد تمر بھا

العدد الصبغي في 
 ) نصف العدد الصبغي في الخلیة األمn( ) ھو نفسھ في الخلیة األم2n( الخالیا الناتجة

عدد الخالیا الناتجة عن 
 كل خلیة

خلیتان بكل منھا نفس العدد 
 الصبغي للخلیة األم

أربعة خالیا أحادیة المجموعة 
 الكروموسومیة

 
ما ھي أھمیة خیوط المغزل اثناء االنقسام  المیتوزي والمیوزي ؟ 

 
تساعد في أصطفاف الكروموسومات و انفصال الكروماتیدات في االنقسام المیتوزي والمیوزي الثاني  

وانفصال  الكروموسومات في االنقسام المیوزي األول 
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مقارنة بین االنقسام المیوزي االول والثاني 
 

 االنقسام المیوزي الثاني االنقسام المیوزي األول 
 ال تظھر فیھ الرباعیات تظھر فیھ الرباعیات التمھیدي

 االستوائي

تصطف أزواج الكروموسومات 
 على خط استواء الخلیة

 

تصطف  الكروموسومات على خط استواء 
 الخلیة

 

 االنفصالي

تنفصل ازواج الكروموسومات عن 
بعضھا إلى أحد قطبي الخلیة 

 

تنفصل الكروماتیدات عن بعضھا إلى أحد 
 قطبي الخلیة

 

 النھائي

تستقبل كل خلیة مجموعة واحدة من 
 الكروموسومات المضاعفة

 

تستقبل كل خلیة مجموعة واحدة من 
 الكروموسومات  البنویة( الكروماتیدات )

 
 
  

علل قدرة الجلد على تعویض الخالیا التالفة بعد الجروح ؟ 
 بسبب قدرة خالیا الجلد على االنقسام المیتوزي  
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 االنقسام الخلوي غیر المنتظم                         
 ما ھو سبب انتاج افراد مختلفة في العدد الكروموسومي ؟

 بسبب اتحاد خالیا جنسیة انثویة أو ذكریة التملك العدد الطبیعي للكروموسومات فیؤدي 
   الى وصول عدد غیر متساوي من الكروموسومات الى الخالیا الجنسیة 

أو بسبب ( الخلل في ھجرة زوج الكروموسومات المتماثلة الى اقطاب الخلیة خالل الطور االنفصالي 
 االول او الخلل في ھجرة الكروماتیدین الشقیقن الى اقطاب الخلیة خالل الطور االنفصالي الثاني )

 
 ما ھي أعراض اإلصابة بمرض داون؟

 
 رخاوة عضلیة عامة     / وجھ مدور ومسطح  / انف أفطس   /  عینان لوزیتان ومائلتان لألعلى -
 یدان عریضتان وأصابع قصیرة   /   وجود ثنیة واحدة في راحة الید -

نقص في المناعة وتخلف عقلي  -
 

ماذا یحدث عندما یأخذ انقسام عدد الكروموسومات سلوكا غیر طبیعي خالل عملیة االنقسام المیوزي 
؟  في مناسل الذكر أو االنثى 

یؤدي الى والدة اطفال ذوي تشوھات خلقیة وعقلیة مثل داون   / تیرنر  / كالینفلتر   
 

 ) حالة وراثیة تحدث نتیجة فقدان احد الكروموسومات من زوجا كروموسومیا  ( وحید الكروموسومي
معینا 

  ) حالة وراثیة  تنتج عن وجود ثالث نسخ من الكروموسوم بدال من اثنینالتثلث الكروموسومي( 
 

 ما المقصود بالتشوھات الكروموسومیة؟
 

ھي عبارة عن خلل في عدد أو شكل الكروموسومات 
 0.005یُصاب بھ حوالي 

 ما ھي أضرار التشوھات الكروموسومیة؟
 

تسبب تخلف عقلي وتشوھات خلقیة لدى اإلنسان تسبب 
 باالسقاط أو والدات میتة
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 األعراض السبب العدد الصبغي الحالة

 XX + 45 متالزمة داون
45 + YX 

تضاعف 
الكروموسوم رقم 

21 
 في الصفحة السابقة

وجود كروموسوم  YXX + 44 كالنیفلتر
Xزائد  

ظھور بعض الصفات 
 األنثویة عند الذكور

 فقدان بعض الصفات األنثویة Xفقدان كروموسوم  X + 44 تیرنر
 ما المقصود بالتثلث الكروموسومي؟

 
 بدالً من اثنین  21أن الخلیة یكون بھا ثالث نسخ من الكروموسوم 

 
 :   (حالة كالینفلتر)أمثلة للتثلث الكروموسومي 

44 + YXX              44 + XXX                  45 +YX                 45 + XX 
 

ماذا یحدث عند وجود نسختین من الكروموسوم السیني عند الذكور بدال من واحدة بجانب الكروموسوم الصادي ؟ 
یظھر على الذكر مظاھر انوثة ویسمى بحالة كالینفلتر 

 
یصاب الشخص بحالة داون وتظھر علیھ   بدال من اثنین ؟ 21ماذا یحدث عند وجود ثالث نسخ من الكروموسوم رقم 

  رخاوة عضلیة عامة     - وجھ مدور ومسطح   - انف أفطس     االعراض التالیة  :
 عینان لوزیتان ومائلتان لألعلى  - یدان عریضتان وأصابع قصیرة    وجود ثنیة واحدة في راحة الید -

 نقص في المناعة وتخلف عقلي -
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 أنواع الخلل في بنیة الكروموسومات
 
 

) فقد جزء من الكروموسوم (مثل حالة المواء) التي تنتج عن فقد جزء من الذراع النقص ( 
 ) 5القصیر للكروموسوم رقم (

 
  انتقال جزء من الكروموسوم واستدارتھ لیعود ویتصل في االتجاه المعاكس)االنقالب(
 
 ) انتقال قطعة من أحد الكروموسومات إلى كروموسوم آخر غیر مشابھ لھ. االنتقال(
 
  )  انتقال جزء من الكروموسوم واندماجھ في الكروموسوم المشابھالزیادة(

 
 ؟5ماذا یحدث عند فقد قطعة من الكروموسوم رقم 

 
ینتج حالة مرضیة تسمى المواء حیث یبكي الطفل بصوت 

   حاد مرتفع مثل مواء القطط

 من الذراع القصیر 5    فقدان قطعة من الكروموسوم رقم ما ھو سبب مرض المواء؟
 

 علل: تُعد عملیة االنقالب أقل ضرراً مقارنة بعملیة االزدواجیة (الزیادة )والنقص؟
 

 ألن ترتیب الجینات على الكروموسوم ھو الذي یتغیر ولیس عددھا
السرطان  )                                  (

 ) عملیة متعمدة تحدث عندما تھرم الخلیة فتقوم بتفكیك نفسھا بنفسھا. االستماتة( 

ما المقصود بموت الخلیة المبرمج ؟ 
 ثم DNAعملیة متعمدة تحدث عندما تھرم الخلیة فتقوم بتفكیك نفسھا بنفسھا.وذلك بتفكیك وتحطیم 

انكماشھا وموتھا وابتالعھا من قبل البالعم أو الخالیا المجاورة لھا  
  ماذا تتوقع ان یحدث عندما تفقد الخلیة قدرتھا على االستماتة ؟

 یؤدي ذلك الى خلودھا وخضوعھا الى انقسامات غیر منظمة فتبدا بالتكاثر بسرعة فینتج ورم 
  ما ھي مراحل االستماتھ ؟

-انكماش الخلیة وتكثف  خیوط الكروماتین    

 - غشاء الخلیة یشكل فقاعات      
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  - یحدث ھدم للنواة ومحتویاتة واستمرار تشكل فقاعات   

    - یحدث موت للخلیة وتتفتت
  
 ) ھو انقسامات غیر منتظمة للخلیة ینتج عنھا أورام نتیجة فقدان الخلیة القدرة على االستماتة السرطان( 

 DNAبسبب خلل في تركیب 
  ) مجموعة من االمراض التي تتشابھ في الخصائص تكون محاطة بأوعیة دمویة منتفخةالسرطان( 

ماذا یحدث عندما تفقد بعض الخالیا الجسمیة التحكم في عملیة االنقسام المیتوزي ؟ 
 فانھا تكون ورم قد یكون حمیدا أو خبیثا یسمى السرطان 

   األمراض السرطانیة ( االورام )أنواع                              

 اورام خبیثة              اورام حمیدة

 غیر مغلفة بغشاء تكون مغلفة بغشاء

 عدائیة تھاجم الخالیا واألنسجة المحیطة بھا وتُدمرھا غیر عدائیة

 لھا قدرة عالیة على االنتشار عبر الجھاز اللمفاوي أو الدم            لیس لھا القدرة على االنتشار

         یصعب استئصالھا في الحاالت المتقدمة یمكن استئصالھا أو عالجھا بالعقاقیر أو االشعة
بعضھا یسبب مشاكل للعضو المصاب 

تعمل على تدمیر االعضاء المصابة واالعضاء القریبة منھ اذا كان الورم كبیر 

 ألن األوعیة الدمویة المنتفخة حول الورم تشبھ أطراف السرطانما سبب تسمیة السرطان ؟   

یحدث عندما یفشل جھاز المناعة في تدمیر الخالیا السرطانیة ؟    ماذا

فانھا تنقسم وتنتشر وتسبب أورام تعرف بالسرطان 

 ما ھي اسباب االصابة بالسرطان ؟

  فتنقسم الخالیا انقسام DNAفقدان الخالیا الھرمة قدرتھا على االستماتة بسبب حدوث خطأ في حمض  
 غیر منتظم فتسبب اورام سرطانیة

ما ھي العوامل التي تؤدي لألصابة بالسرطان ؟    

     مثل ( الفیروسات )عوامل بیولوجیة 
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  االشعة الشمسیة )– االشعة الذریة – اشعة أكس – ( االشعة النوویة   مثلعوامل فیزیائیة

  )  المواد الحافظة في الطعام– القطران –: مثل ( دخان السجایر  عوامل كیمیائیة

 تتسبب الفیروسات في االصابة بالسرطان ؟ علل 

ألنھا تقتحم الخالیا وتؤدي الى تغییر العمل الطبیعي للجینات في الخلیة  

 نوع السرطان التي تسببھ المادة

 سرطان اللثة واللسان وسطح الفم والرئتین تدخین الغلیون

 سرطان الدم (اللوكیمیا ) االشعاعات االیونیة 

 
  

 

 ما ھي أھم مراحل مرض السرطان في القولون؟

 الورم صغیر ویبقى في مكانھ (الطبقة الداخلیة) - مرحلة الصفر -1
 غیر محاط بأوعیة دمویة وغیر مغلف بغشاء -

 ینتشر الورم من الطبقة الداخلیة إلى الطبقة الوسطى - المرحلة األولى -2
 غیر محاط بأوعیة دمویة -

 المرحلة الثانیة -3
 ینتشر الورم من الوسطى إلى الخارجیة -
 تفرز الخالیا مواد محفزة لنمو األوعیة الدمویة تجاھھا -
 غیر محاط بأوعیة ویمكن استئصالھ -

یحاط الورم بأوعیة دمویة فیساعد على انتشاره إلى  - المرحلة الثالثة -4
 الغدد اللمفاویة واألعضاء المحیطة

ینتشر السرطان إلى األعضاء البعیدة فیسبب أوراماً  - المرحلة الرابعة -5
  الدماغ)– العظام – الرئتین –سرطانیة (في الكبد 

 1؟ ما ھي طرق عالج السرطان 

- االستئصال الجراحي ( أذا كان ممكنا ) 1 

العالج االشعاعي (بتعریض المكان المصاب لألشعة السینیة )  -3
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 العالج الكیمیائي ( یعمل على توقیف عملیات االنقسام في الجسم بما فیھا الخالیا الطبیعیة ) -4

 ما ھي أضرار العالج الكیمیائي كعالج السرطان ؟

یتسبب في تساقط الشعر واضطرابات في الجھاز الھضمي وتدن في انتاج كریات الدم الحمراء  
  والبیضاء فینتج فقر دم وضعف في المناعة

علل یتسبب العالج الكیمیائي في فقر دم وضعف في المناعة ؟ 

 في انتاج ) یعمل على توقیف عملیات االنقسام في الجسم بما فیھا الخالیا الطبیعیة فیسبب تدن( نفص النھ
 كریات الدم الحمراء والبیضاء

 

 الیات النقل عبر الغشاء الخلوي

 ) الممر الحتمي للمواد من وإلى الخلیة عبر آلیات محددةالغشاء الخلوي(

 علل: البد للخلیة أن تمارس وظائفھا الحیویة على أكمل وجھ ؟ لكي تظل الخلیة حیة.

 لكي تحصل المواد الالزمة لھا وتتخلص من النفایات.علل: البد من تبادل المواد مع البیئة الخارجیة؟

 علل: یتمیز الغشاء الخلوي بأنھ شبھ نافذ أو اختیاري النفایة؟
 یسمح لجزیئات مواد معینة بالمرور عبره في حین یمنع مركبات بعض المواد من المرور.

 علل: الیمكن لألیونات صغیرة الحجم والمشحونة كھربیا عبور الغشاء بسھولة؟
 ألن الشحنة الكھربیة تمنع األیون من عبور الغشاء.
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 النقل الكتلي النقل النشط النقل السلبي
 یشمل :

االنتشار : تحرك الجزیئات في اتجاه  )1
 منحدر التركیزمثل الغازات.

األسموزیة: تحرك الماء في اتجاه  )2
 منحدر تركیزه مثل الماء.

النقل المیسر: نقل الجزیئات عبر غشاء  )3
الخلیة بواسطة ناقل أو حامل من 

  نفسھ ( الجلوكوز).بروتینات الغشاء

انتقال الجزیئات الكبیرة 
بعكس منحدر تركیزاتھا عبر 
غشاء الخلیة باستخدام الطاقة 

 وناقل 
مثال: المحافظة على تركیز 

األیونات داخل الخالیا 
 واألمالح.

 یشمل :
 اإلخراج الخلوي. )1
 االدخال الخلوي. )2

  من وإلى الخلیة.co2 و  o2) آلیة تبادل غاز االنتشار( 

) الفرق بین تركیز المادة على جانبي الغشاء حیث تتحرك الجزیئات من التركیز األعلى منحدر التركیز( 
 إلى األدنى.

 ماذا تتوقع أن یحدث عند وضع خلیة دم حمراء في المحالیل التالیة:

 محلول متساوي التركیز محلول عالي التركیز محلول منخفض التركیز 
 الیتغیر حجمھا تنكمش تنتفخ وتنفجر الحدث
بسبب انتشار الماء الى  السبب

 داخل الخلیة
بسبب انتشار الماء إلى 

 خارج الخلیة
ألن معدل دخول الماء للخلیة 

 یساوي معدل خروجھ منھا.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االنتشار
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 بسبب فقدھا ماء باألسموزیة.علل : تنكمش الخالیا الحیة عند وضعھا في محلول عالي التركیز؟

 علل: یتم نقل الجلوكوز بسرعة من الدم إلى الخالیا ؟.
 ألنھ یتم نقلھ بالنقل المیسر باستخدام نواقل وسیطة من بروتینات الغشاء الخلوي نفسھ.

 ألنھ یتم في اتجاه منحدر التركیز.   علل : النقل المیسر ال یتطلب طاقة.؟

 ألنھ یتم فیھ نقل المواد عكس منحدر التركیز.  علل النقل النشط یتطلب نواقل واستھالك طاقة.؟

 النقل النشط لھ أھمیة بالغة النقباض الخالیا العضلیة وانتقال النبضات العصبیة.؟علل 

  وھذا ضروري لعمل ھذه الخالیا . +K و + Naألنھ یحافظ على التدرج في تركیز أیونات 

یختلف النقل المیسر والنقل النشط عن االنتشار في حاجتھما إلى وجود نواقل بروتینیة من الغشاء الخلوي 
 نفسھ.

) آلیة امتصاص أیونات األمالح المغذیة للنبات من التربة. النقل النشط(

 

 

 

 النقل النشط النقل المیسر االنتشار 
 عكس اتجاه منحدر التركیز في اتجاه منحدر التركیز في اتجاه منحدر التركیز المادة المنقولة
 استھالك طاقة

 حوامل
 ال یتطلب طاقة

 الیتطلب
 ال یتطلب طاقة

 یتطلب نواقل
 یتطلب طاقة
 یتطلب نواقل

نقل الجلوكوز من الدم  تبادل الغازات مثال
 إلى الخالیا

  +K و +Naنقل أیونات 
 امتصاص األمالح في الجذر

الرسم الذي أمامك یوضح آلیة النقل عبر الغشاء 

  الخلوي وتسمى االنتشار مثل تبادل الغازات 
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الرسم الذي أمامك یوضح آلیة نقل المواد  

عن طریق النقل المیسر مثل انتقال الجلوكوز من الدم إلى الخالیا    

 ؟  ما أھمیة بروتینات الغشاء في ھذه االلیة (النقل المیسر ) 

تقوم بتیسیر نقل الجزیئات عبر الغشاء الخلوي من دون ان تستھلك الخلیة طاقة 

 

 

 انواع النقل الكتلي ( االخراج الخلوي واالدخال الخلوي )

 
 46ص 

  
اسم 
 اآللیة
 مثال

 اإلخراج الخلوي
طرد الفضالت من داخل الخلیة إلى 

 خارجھا

 االدخال الخلوي
ادخال المواد الصلبة أو السائلة إلى داخل 

 الخلیة
كیفیة 

 حدوثھا
یعبى جھاز جولجي فضالت الخلیة في 

حویصالت تتحرك عبر السیتوبالزم 
باتجاه غشاء الخلیة لتلتحم معھ وتفرغ 

 محتویاتھا

ینثني جزء من غشاء الخلیة لیحیط 
بالمادة مكونا كیس أو فجوة ثم ینتقل ھذا 

 الكیس داخل السیتوبالزم.

) نقل جزیئات كبیرةنسبیا مثل البروتینات والفضالت عبر الغشاء الخلوي  النقل الكتلي( 

)انثناء جزء من غشاء الخلیةلیحیط بالمادة مكونا كیس أو فجوة حولھا ثم تنتقل  االدخال الخلوي(
للسیتوبالزم 
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) تعبئة جھاز جولجي للمواد في حویصالت تتحرك عبر السیتوبالزم وتلتحم بالغشاء  االخراج الخلوي( 
               الخلوي وتفرغ محتویاتھا خارجھ 

تمت بحمد هللا                                               و اعتذر عن اي خطأ   ( العماوي ) 
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