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تعريف الخليــة
:   تعريف الخلية �

.ھي وحدة تركيب الكائن الحي  -  

بسيطة حية كائنات - ١  

 مثل واحدة خلية من غالبا تتكون الحية الكائنات أبسط-
  .البكتيريا  .البكتيريا

  معقدة حية كائنات - ٢  

 الخ�يا من الم�يين مئات من تتكون المعقدة الحية الكائنات-
 .ا�نسان مثل

 الخ�يا من متعددة أنواع ھناك المعقدة الحية الكائنات في-
٤ . الوظيفي وتخصصھا وأشكالھا أحجامھا في تختلف



 تصنيف الخليـــــة
 :تصنيف الخ�يا   �

ً  الحية الكائنات تصنف -           : إلى ا�ساسية الخ�يا �نواع تبعا

  ) Prokaryotes ( ا�نوية بدائية خ�يا )١

 على تحتوي A بسيطة الخلية  تكون الخ�يا من الصنف ھذا في•
المعالم واضحة نواة

الحجم صغيرة خ�يا من تتكون•

 �نھا الخلية وحيدة تكون ما غالبا المجموعة ھذه في الكائنات•
.الخ�يا متعددة مستعمرات ھيئة على توجد أن يمكن

 ) البكتيريا ( الجراثيم مثل ا�نوية بدائية الخ�يا على أمثلة •
٥ . المزرقة الخضراء ا�شنات أو والطحالب



خلية بدائية النواة

٦



 تصنيف الخليــة
تصنيف الخلية   �
  ) Eukaryotes (خ�يا حقيقية النواة )  ٢

 - eu : حقيقي تعني اليونانية في، :karyoteالنواة تعني.  

 كبيرة أعداد من تتكون ما غالبا النواة معقدة خ�يا على تحتوي التي الكائنات - 

.الخ�يا ھذه من

.محتوياتھا في  معقدة خ�يا - .محتوياتھا في  معقدة خ�يا -

 النواة بدائية الخ�يا حجم من أكبر حجمھا( كبيرة أحجام ذات خ�يا -

)مرة ١٠٠٠٠ -١٠٠٠ب

  ) حقيقية ( المعالم واضحة نواة على تحتوي-

 على أيضاً  تحتوي ولكنھا الراقية والحيوانات النباتات المجموعة ھذه وتشمل-

 و الدقيقة ا�حياء من :الخميرة :مثال ( .الفطريات مثل الخلية وحيدة كائنات
 ) الخلية وحيد الفطريات أنواع من نوع ھي



الخلية بدائية 
النواة

الخلية حقيقية 
النواة

مقارنة 
بين

٨



أوجه التشابه و ا�خت�ف بين الخ�يا بدائية 
النواة و الخ�يا حقيقية النواة  

 من القليل إA فيھا يوجد A النواة بدائية الخ�يا أن نجد  �
 تكون والتي تركيبھا في البسيطة )الداخلية التراكيب( العضيات
 عن يفصلھا A و يحددھا A غالبھا و السيتوب�زم في منغمسة

.أغشية السيتوب�زم

  السيتوب�زم في منغمسة أيضا النواة بدائية الخ�يا في النواة-
.نووي بغ�ف محاطة وغير

                    عضيات عدة فـفيھا النواة حقيقية الخ�يا أما �
). (Organelles الخلية داخل موجودة غشائية تراكيب.

 . نووي بغ�ف مغلفة تكون النواة الحقيقية الخ�يا في النواة   -

٩) كريات الدم الحمراء الناضجة A تحوي على نواة (   -



مكونات الخلية

:مكونات الخلية •

الغشاء الب�زمي١.الغشاء الب�زمي١.

)  بما فيه من عضيات( السيتوب�زم ٢.

النواة٣.

١٠



أوجه التشابه و ا�خت�ف بين 
الخ�يا بدائية النواة و الخ�يا حقيقية النواة

مميزات الخ�يا حقيقية النواة مميزات الخ�يا بدائية النواة

 عدد على تحتوي بسيطة خلية -١

 على تحتوي و0 العضيات من قليل

.المعالم واضحة نواة

ً  أكبر خلية -١  تعقيداً  وأكثر حجما

 الخصوصية من كبيرة درجة وعلى

  المعالم واضحة نواة على وتحتوي.المعالم واضحة نواة  المعالم واضحة نواة على وتحتوي

.العضيات من العديد و ) حقيقية(

  ب�زمي بغشاء محاطة الخلية -٢

 كبسولة وأحياناً  خلوي وجدار

  . الخلية بواسطة تفرز جي�تينية

  . خلوي بغشاء محاطة -٢

 يحيط فقط النباتية الخ�يا في •

 يغلف الذي خلوي جدار بالخلية

.للخلية الب�زمي الغشاء

١١



خلية بدائية النواة
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أوجه التشابه و ا�خت�ف بين
الخ�يا بدائية النواة و الخ�يا حقيقية النواة  

مميزات الخ�يا حقيقة النواة مميزات الخ�يا بدائية النواة
  بغشاء محاطة غير النواة -٣

 كروموسوم على وتحتوي نووي
تحتوي على عدة  -٣

كروموسومات   كروموسوم على وتحتوي نووي
  . واحد

 قطعة في ممثل الوراثي والجھاز -
 أحادي دائري شريط من واحدة
 المنطقة وتسمى DNAالـ وھو
 بالجسم DNA تحوي التي

Nuclear ( النووي body ( .  

كروموسومات 

 حقيقية نواة على تحتوي -
 بغشاء محاطة المعالم واضحة
  . نووي

١٣



وجه ا�خت�ف
بين                        

الخ�يا بدائية النواة و الخ�يا حقيقية النواة 

كروموسوم واحد
شريط دائري شريط دائري 
مزدوج من 

DNA

١٤



مكونات الخلية حقيقية النواة

النواة

كروموسومات 
مكونة من 

DNA

١٥



أوجه التشابه و ا;خت�ف بين الخ�يا بدائية النواة و الخ�يا حقيقية النواة

 مميزات الخ�يا حقيقة النواةمميزات الخ�يا بدائية النواة

 النواة بدائية للخلية أخرى مكونات �

:)العضيات(

يوجد بالطحالب تراكيب غشائية معقدة  -١
داخل خ�ياھا تشمل أجھزة التمثيل الضوئي 

إA أنھا تختلف عن الصانعات الخضراء 

 الحقيقية للخلية أخرى مكونات �

:)العضيات( النواة

 غشائية تراكيب على تحتوي -

 . الميتوكوندريا - ١  :داخلية

إA أنھا تختلف عن الصانعات الخضراء  . جولجي جھاز -٢
الموجودة في حقيقية ) الكلوروب�ست(

.  النواة

 . جولجي جھاز -٢

 . ا�ندوب�زمية الشبكة -٣

توجد ) فقط(وفي النبات  -٤
الكلوروب�ست

  السيتوب�زم في حرة ريبوسومات يوجد -٢

 وتعتبر ) البروتين مصنع الريبوسومات (

 في الوحيدة الحقيقية العضيات الريبوسومات

.النواة بدائية

ريبوسومات -٥

١٦



خلية حقيقية النواةخلية بدائية النواة

الجسم 
النووي

١٧

Endoplasmic
Reticulm



أوجه التشابه و ا�خت�ف
بين 

الخ�يا بدائية النواة و   الخ�يا حقيقية النواة    

١٨



وجه التشابه و ا�خت�ف بين الخ�يا بدائية 
النواة و الخ�يا حقيقية النواة

مميزات الخ�يا بدائية 
النواة

مميزات  الخ�يا حقيقة 
النواة 

. Aيسوزوم -٦ . Aيسوزوم -٦

Peroxisomes بيروكسيزوم -٧

 الحركة أسواط مثل زوائد لھا -٣

 وأھداب

 إA فيھا وأھداب أسواط توجد قد -٨

.النواة بدائية عن يختلف تركيبھا أن

١٩



مكونات 
الخلية 
بدائية 
النواة
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مكونات الخلية بدائية النواة و الخلية حقيقية النواة
Cell Membrane)(الغشاء الخلوي  -١

 مزدوج مستقيم كخط ا�لكتروني بالمجھر الغشاء يظھر-
  . نانومتر ٩ تقريبا مقداره بسمك بالخلية يحيط متصل

:من مكونة ) Bilayer( مزدوجة طبقة من يتكون-

  المفسفره الدھون ١.

  البروتين٢.

 طبقة ضمن من الكولسترول من وحدات أيضا به ويوجد٣.
. الدھون

 بالغشاء متصلة الكربوھيدرات من بسيطة نسبة ھناك ٤.
٢١.%١٠-١ الخارج من الخلوي



( Cell membrane )الغشاء الخلوي  -١

  :البروتينات المكونة للغشاء الخلوي �

I .  بروتينات داخلية( Intergral Proteins ) 

مكونات الخلية بدائية النواة و الخلية حقيقية 
النواة

I .  بروتينات داخلية( Intergral Proteins ) 

منغمسة البروتينات وتكون الدھون بطبقة بقوة مرتبطة 

  صغيرة بروتينات تكون وقد الدھون طبقة في ) منطمره ( 

  .الدھون طبقتي )تخترق( تعبر كبيرة أو 

 لنقل بروتيني كحامل )٢ أو كإنزيمات )١ :يعمل بعضھا�
 الغذائية المواد لتمرير كقناة )٣ أو الماء في الذائبة المواد

. 
٢٢



بروتينات داخلية في الغشاء النووي

٢٣



(Cell membrane)الغشاء الخلوي  -١

  :البروتينات المكونة للغشاء الخلوي �

II  . بروتين خارجي( Peripheral Protein) :

مكونات الخلية بدائية النواة و الخلية حقيقية 
النواة

II  . بروتين خارجي( Peripheral Protein) :

. يرتبط بشكل ضعيف بالغشاء الخلوي-

.ويكون ارتباطه بالسطح وA يخترق الغشاء الخلوي  -

. معظمھا يعمل كأنزيمات -

٢٤



مكونات الخلية بدائية النواة و الخلية حقيقية النواة
)   الخلوي الجدار -٢ Cell Wall )

I. البكتيريا :الجرثومية خاصة( النواة بدائية الخ�يا بعض( 

       .II  النواة حقيقية الراقية النباتية الخ�يا ومعظم  

Cell)( خلوي بجدار تحاط    Wallخلوي بجدار تحاط    :صلب تركيب ذا )(Cell Wallصلب تركيب ذا: 

 الخلوي الجدار يقوم الذي الخلوي الغشاء عن يختلف )١    
  .بحمايته و به بPحاطة

  تركيبي بدور أيضا الجدار ھذا ويقوم )٢   

:     ويتكون ھذا الجدار في الخ�يا النباتية ا�يوكاريوتية من   �
            Polysacharide)مادة عديدة السكر( السليلوز ) ١
البروتين) ٢و 



الجدار الخلوي في خلية بدائية النواة

٢٦

الجدار الخلوي



الجدار الخلوي لبعض الخ�يا الحقيقية النواة
خ�يا النباتات الراقية

٢٧

الجدار الخلوي



الجدار 
الخلوي لخلية 
نباتية حقيقية 

النواة

٢٨



مكونات الخلية بدائية النواة و الخلية حقيقية النواة
:السيتوب�زم)  ٣

؛ تسمى )شبه سائلة(يحيط الغشاء الخلوي بمادة ھ�مية   �

+Na(بعض ا�يونات + غالبا الماء  : ؛ المكون منبالسيتوسول    

+ K+ + ( مركبات أيضية وسطية)Metabolites + ( أنزيمات
(  جسيمات معلقة غير ذائبة +   RNA+ھرمونات +  (  جسيمات معلقة غير ذائبة +   RNA+ھرمونات + 

+  أحماض أمينية ) + ج�يكوجين + قطرات دھنية + السنتريولز
الخمائر التي تساعد على عمليات ا�يض  أو + نيوكليوتيدات 

).التمثيل الغذائي 

 =Cytoplasmسيتوب�زم الخلية    �

) + المنغمسة في السيتوسول(عضيات الخلية + السيتوسول     
. مكونات خلوية أخرى  

٢٩



مكونات الخلية بدائية النواة و الخلية حقيقية 
النواة

:السيتوب�زم) ٣(

السيتوب�زم مادة حية موجودة خارج النواة       • السيتوب�زم مادة حية موجودة خارج النواة       •
.و داخل الغشاء الخلوي

سيتوب�زم الخلية الحقيقية النواة أكثر تعقيد       •
و تعدد من الخلية البدائية النواة من ناحية مكوناته 

.و العضيات المنغمسة فيه

٣٠



السيتوب�زم في الخ�يا بدائية النواة

٣١

السيتوب�زم



السيتوب�زم في الخ�يا حقيقية النواة

٣٢

السيتوب�زم



مكونات الخلية بدائية النواة و الخلية حقيقية 
النواة

:الريبوسومات)  ٤ :الريبوسومات)  ٤

كل من الخ�يا حقيقية النواة و الخ�يا بدائية النواة تحتوي •
.على ريبوسومات حقيقية تقوم بتصنيع بروتينات الخلية

٣٣



مكونات الخلية حقيقية النواة

:(Nucleus)النواة  -١

:  بالنسبة للخ�يا الحقيقية النواة   �

 ،مزدوج بغشاء محاطة تكون النواة الحقيقية الخ�يا في النواة- ،مزدوج بغشاء محاطة تكون النواة الحقيقية الخ�يا في النواة-
 المرور عن مسئولة وھي دائرية نووية فتحات فيھا

 . النواة وإلى من ا�ختياري

 ،RNA )٢( ، DNA )١ ( على النواة تحتوي-

 . البروتينات )٣(    

. توجد بالنواة نوية غير محاطة بغشاء -
٣٤



النواة في الخ�يا 
حقيقية النواة 

ثقوب نوويةالغ�ف النووي

حقيقية النواة 
)نواة يحيط بھا ثقوب(

٣٥



 (Nucleus):النواة  -١
النواة تحتوي على  النوية التي  تحوي عدداً كبيراً من الحبيبات  �

granules  الغنية بـRNA .

:الصبغيات على محمولة تكون ) المورثات ( الجينات أن وجد ولقد-

مكونات الخلية حقيقية النواة

:الصبغيات على محمولة تكون ) المورثات ( الجينات أن وجد ولقد-

  . بالنواة الخاصة و الموجودة الكروموسومات

 الحمض ( DNA ھي الجينات تشكل التي الوراثية المادة وھذه  �

 الخلية انقسام عملية فخ�ل ) الريبوزي ا�كسجين الناقص  النووي

 DNA النسخة نفس معطية فتنقسم للكروموسومات مضاعفة يحدث

 نفس انتقال يتم وھكذا ) مضاعفة ( Replication العملية وتسمى

 . اAنقسام أثناء آخر إلى جيل من الوراثية المعلومات و الصفات
٣٦



مكونات الخلية حقيقية النواة

 )الشبكة ا;ندوب�زمية  (الشبكة الھيولية الباطنة  -٢
Endoplasmic Reticulum

 تسمى النواة حقيقية الخ�يا سيتوب�زم في ا�غشية من شبكة توجد�
 . ا�ندوب�زمية بالشبكة

:وظيفتھا� :وظيفتھا�

.Iالداخلي للنقل قنوات أو كحويص�ت تعمل فجوات على تحتوي 
 . والتخزين

      الدھون بعض )٢ و )الريبوسومات بواسطة( البروتينات )١ :بناء
     :مختلفة أيضية عمليات في مھمة وظائف لھا )٣ و )الستيرويدات(
)(i حر جلوكوز إلى الفسفوجلوكوز يحول أنزيم على إحتوائھا.

 )(iiالج�يكوجين تخزين في دور تلعب.
٣٧



مكونات الخلية حقيقية النواة
  ) ا�ندوب�زمية الشبكة ( الباطنة الھيولية الشبكة - ٢

�Endoplasmic reticulum  

: نوعان ا�ندوب�زمية الشبكة من يوجد�

 بسطحھا يتصل التي وھي خشنة اندوب�زمية شبكة١)
                   ريبوسومات                   ريبوسومات

  . ريبوسومات بھا يتصل A ملساء اندوب�زمية شبكة   )٢

 ريبوسومات تعتبر النواة بدائية الخ�يا في الحال ھو كما-
. البروتينات بناء عن المسئولة ھي النواة حقيقية خ�يا

:من تتكون الرايبوسومات-

 )RNA( الرايبوزي النووي الحمض + بروتينات-
٣٨



الشبكة
ا;ندوب�زمية
الخشنة 
و الملساء

٣٩



الشبكة ا;ندوب�زمية الخشنة و الملساء
شبكة 

إندوب�زمية 
ملساء

٤٠

شبكة 
إندوب�زمية 

حشنة



مكونات الخلية حقيقية النواة
  Golgi Apparatusجھاز جولجي  - ٣

 معقدة حويص�ت من مكون جھاز النواة حقيقية الخ�يا في  �
 .جولجي جھاز ھو وأغشية

    البروتينات مثل ( الخلية داخل المنتجة الكيميائية المواد  �
 والمراد ) ا�ندوب�زمية الشبكة تصنعھا التي الدھون و والمراد ) ا�ندوب�زمية الشبكة تصنعھا التي الدھون و

 جھاز داخل تعالج فإنھا ) الخلية خارج ( للخارج تصديرھا
 النھاية وفي منه مشتقة غشائية بحويص�ت  وتغلف جولجي
 لتنطلق الب�زمي الغشاء مع الحويص�ت ھذه تنصھر

. (Exocytosis) الخارج إلى محتوياتھا

٤١



جھاز جولجي

٤٢

جھاز جولجي



مكونات الخلية حقيقية النواة
)   ا�جسام السبحية ( الميتوكوندريا  -٤

Mitochondria
يتم في داخل الميتوكوندريا حدوث عمليات ا�كسدة الخاصة بأيض   �

الخلية والتي تعني بإنتاج الطاقة من المواد الغذائية المأخوذة من 
.  الطعام 

قد تكون كروية أو مستطيلة أو ذات تراكيب خيطية متشعبة الشكل   �
ولكنھا دائماً تكون محاطة بغشاء مزدوج ينطوي الغشاء الداخلي 

.   (Cristae) أعرافتسمى ) ثنيات(ليكون تراكيب مميزة 

. DNAتحتوي الميتوكندريا على ريبوسومات و -

A تحتوي على نواة ) إيوكاريوتية(حقيقية النواة  ھناك خ�يا•
).   RBC( أو ميتوكندريا ھي خ�يا الدم الحمراء     

٤٣



الميتوكوندريا

٤٤



مكونات الخلية حقيقية النواة
 Chloroplastsالصانعات الخضراء   - ٥  
  .النواة الحقيقة الطحالب وفي النباتات خ�يا في توجد �

�A النواة بدائية الخ�يا في توجد.

. الضوئي التمثيل على القدرة لھا التي الخ�يا في فقط توجد �

 مادة على تحتوي �نھا )الكلوروب�ست( الخضراء صانعات تسمى- مادة على تحتوي �نھا )الكلوروب�ست( الخضراء صانعات تسمى-
 . كلوروفيل تسمى خضراء

  . مميز تركيب ذات غشائية حويص�ت من مكونة �

. ريبوسومات و DNA تحوي أنھا حيث من الميتوكندريا تشبه �

 وإنما طاقة إنتاج أماكن ليست أنھا في الميتوكوندريا عن تختلف ولكنھا�
  . الكربوھيدرات لتصنيع الطاقة ) استھ�ك ( استغ�ل أماكن

٤٥



صانعات الخضراء

٤٦



تركيب الكلوروب�ست

٤٧



مكونات الخلية حقيقية النواة

(Lysosome):ال�يزوسوم  -٦

 محاطة جولجي، جھاز من مشتقة حويص�ت عن عبارة �
 التحلل إنزيمات على تحتوي و بغشاء

   ) (Hydrolytic Enzymes في تساھم التي:    ) (Hydrolytic Enzymes في تساھم التي:

 البلعمة بواسطة الخلية إلى الداخلة المواد وتكسير ھضم ١.
Phagocytosis أو Pinocytosis 

 العضيات( الخلية مكونات )١ :ھضم في تساھم وأيضاً ٢.
 . موتھا بعد  الخلية مخلفات )٢ و )للخلية ا�خرى

٤٨



مكونات الخلية حقيقية النواة

٤٩

ليسوسوم



مكونات الخلية حقيقية النواة

 (Peroxisome )البيروكسيزوم  -٧

Microbody

ھي حويص�ت محاطة بغشاء تحتوي على إنزيمات ا�كسدة  �
التي تقوم بنقل ذرات الھيدروجين من المركبات المختلفة      التي تقوم بنقل ذرات الھيدروجين من المركبات المختلفة      

         H2O2و  الموجودة داخل الخلية إلى ا�كسجين فيتكون 
، الذي بعد ذلك يتم تحطيمه إلى ماء )ھيدروجين بروكسيد ( 

.  Catalayseوأكسجين بواسطة أنزيم الـ

فوق أكسيد الھيدروجين يتكون ويتحطم داخل     �
.  البيروكسيزوم

٥٠


