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   القســم األول  

 

 
 

    
 عندما تبلغ اخللية حد احلجم الطبيعي هلا فإنها إما أن تتوقف عن النمو أو تنقسم .

 ما هو العامل األساسي الذي حيد من حجم اخللية ؟
 مها .جحنسبة مساحة سطحها إلي 

 ما املقصود مبساحة سطح اخللية ؟

 املساحة اليت يغطيها الغشاء البالزمي .

 ملقصود حبجم اخللية ؟ما ا
 هو احليز الذي تشغله احملتويات الداخلية ) العضيات ( للخلية .

 

      . كلما زاد حجم اخللية تقل نسبة مساحة السطح إلي احلجم 

       ت اخللية كلما ازداد حجمها علي حنو أسرع بكثري من ازدياد مساحة سطحها .منكلما 

 لية علي املواد الغذائية وصعوبة التخلص من الفضالت .وهذا يعين : صعوبة حصول اخل     

 

 كيف تستفيد اخللية من ارتفاع نسبة مساحة سطحها إلي حجمها ؟

 احلصول علي املواد الغذائية والتخلص من الفضالت .  - 1

 نقل املواد داخل اخللية .  - 2

 االتصاالت اخللوية .  - 3

 

 نقل املواد داخل اخللية 
 صغرية احلجم التحكم يف حركة املواد داخلها بصورة أكثر فعالية من اخللية  ميكن للخلية

 .كبرية احلجم 

  ألنه يتميز بالنفاذية االختيارية . .... علل ....يتحكم الغشاء البالزمي بالنقل اخللوي 

 . تتحرك املواد داخل اخللية عن طريق االنتشار أو عن طريق الربوتينات احملركة 

    ♣♣ النمــو الخلــــــوي ♣ ♣

 

 أن ظــالح
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 عملية نقل املواد داخل اخللية عندما يزداد حجمها ؟ كيف تتأثر

ألنه يعتمد علي احلركة  ...... علل .....يصبح انتشار املواد ملسافات طويلة بطئ وغري فعال  - 1

 العشوائية للجزيئات واأليونات .

 تصبح شبكة النقل اخلاصة بهيكل اخللية أقل فعالية بسبب طول املسافة .  - 2

 الصغري للخلية ؟ ما أهمية احلجم

 يزيد إمكانية االنتشار . - 1

 يزيد قدرة الربوتينات احملركة علي نقل املواد املغذية والفضالت . - 2

 يوفر أنظمة نقل أكثر فعالية . أو مبعين آخر

 االتصاالت اخللوية 
 . يؤثر حجم اخللية يف قدرتها علي توصيل التعليمات اخلاصة بالوظائف اخللوية 

 ح حجم اخللية أكرب من الالزم ال حتدث االتصاالت اخللوية بشكل فعال .إذا أصب 

  مثال : عند زيادة حجم اخللية ال تصل اإلشارات اليت حتفز تركيب الربوتينات الالزمة للحفاظ علي

 اخللية إلي الرايبوسومات بالسرعة املطلوبة لبناء هذا الرتكيب .

  لضمان تلبية احتياجات اخللية . ...... علل ..... جيب أن يكون حجم اخللية حمدودو لذلك 

 

 دورة اخللية 
 ماذا حيدث عندما تبلغ خلية ما حد احلجم الطبيعي هلا ؟ 

 تتوقف عن النمو أو تنقسم .

 ما أهمية انقسام اخللية ؟

 مينع ازدياد حجمها أكثر من الالزم . - 1

 ميثل آلية التكاثر يف اخللية . - 2

  اخللوي ؟ ما أهمية التكاثر

 يسمح بالنمو والشفاء من اإلصابات .

 كيف تتكاثر اخلاليا ؟

 عن طريق دورة منو وانقسام تسمي دورة اخللية .
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 ما املقصود بدورة اخللية ؟

 دورة منو وانقسام تتكاثر بها اخللية لتنتج خليتني يف كل مرة .

 

 اليت تنقسم :ختتلف املدة اليت تستغرقها دورة اخللية حبسب اخللية      
      دقائق . 8بعض اخلاليا حقيقية النواة تكمل الدورة يف 

     . بعض اخلاليا قد تستغرق عام كامل 

      ساعة . 24إلي  12معظم اخلاليا احليوانية الطبيعية تستغرق من 

     . معظم خاليا اإلنسان تكمل الدورة خالل يوم واحد 

 

  مراحل دورة اخللية 

 وينقسم إلي ثالث مراحل  DNAتنمو اخللية وتقوم بوظائفها احليوية ويتضاعف  ر البيين :ـ الطو 1

 (G2 – S – G1 . ) 

 أطوار . 4تنشطر خالهلا مادة النواة وتنقسم إلي  ـ االنقسام املتساوي : 2

 ينقسم سيتوبالزم اخللية مكونا خليتني جديدتني . ـ االنقسام السيتوبالزمي : 3

 لبيين : طور امراحل ال

 وتستعد لإلنقسام . DNAيف هذا الطور تنمو اخللية وتتطور إلي خلية بنائية ناضجة ويتضاعف 

 ( : G1ـ املرحلة األولي  )  1

 . تلي انقسام اخللية مباشرة 

  تنمو اخللية وتؤدي وظائفها الطبيعية وتستعد ملضاعفةDNA . 

 الحظ : 

 ة وال تعود لالنقسام مرة أخري مثل اخلاليا العضلية والعصبية .بعض اخلاليا تنتهي دورتها عند هذه املرحل

 : ( S) ـ املرحلة الثانية  2

   تنسخ اخلليةDNA . استعداد لالنقسام 

 . الكروموسومات هي الرتاكيب اليت حتتوي علي املادة الوراثية 

  الكروماتني هو الشكل املخفف منDNA . والذي يتكاثف ليكون كروموسومات 

 أن ظــالح
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 حظ أن :ال

عندما توضع صبغة معينة علي خلية يف الطور البيين فإن النواة تتخذ مظهر أرقط .... علل .... بسبب وجود 

 خيوط فردية من الكروماتني واليت ال تري من دون الصبغة .

 : ( G2) ـ املرحلة الثالثة  3

 . تستعد اخللية النقسام النواة 

 نيبيات الدقيقة الالزمة النقسام اخللية .يصنع الربوتني املسئول عن تكوين األ 

 .  تستعد اخللية لالنقسام املتساوي الذي يليه االنقسام السيتوبالزمي 

 س / ما الفرق بني تكاثر اخلاليا حقيقية النواة وبدائية النواة ؟
 ئي .تتكاثر حقيقية النواة عن طريق دورة اخللية , بينما تتكاثر بدائية النواة باالنشطار الثنا
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 ثانيالقســم ال  

 

  

  االنقسام املتساوي 

ألنه يسمح  .... علل ....املتضاعف هو النشاط األساسي لالنقسام املتساوي  DNAيعد االنفصال الدقيق لـ 

 بانتقال املعلومات الوراثية إلي اخلاليا اجلديدة فينتج خليتان متطابقتان وراثيا .

 الكائنات احلية عديدة اخلاليا ؟ ما أهمية االنقسام املتساوي يف

 تعويض اخلاليا التالفة . - 2   النمو ) زيادة عدد اخلاليا ( . - 1

 مراحل االنقسام املتساوي :

 ـ الطور التمهيدي :  1
 . أطول مراحل االنقسام املتساوي 

 ( يتكاثف الكروماتني مكونا الكروموسومات علي شكل حرفX . ) 

            سوم مكون من كروماتيني شقيقني .كل كرومو 

             كل كروماتيد عبارة عن نسخة مطابقة منDNA . 

            ألنه يضمن  .... علل ....تربط القطعة املركزية الكروماتيني الشقيقني وهو تركيب مهم

 املتضاعف إلي اخلاليا الناجتة عن االنقسام . DNAانتقال نسخة كاملة من 

 غشاء النووي وختتفي النوية .يتحلل ال  ( . خيوط املغزلات الدقيقة ) بتتكون األنيبي 

 . يف اخلاليا احليوانية والطالئعيات تتحرك املريكزات حنو أقطاب اخللية 

            باأللياف النجميةات الدقيقة يعرف بخيرج من املريكزات نوع من األنيبي . 

 اجلهاز املغزلي :

            كون من خيوط املغزل واملريكزات واأللياف النجمية .يت 

            . مهم لتحريك الكروموسومات وتنظيمها قبل انقسام اخللية 

  ترتبط خيوط املغزل بالكروماتيدات الشقيقة وباملريكزات وهذا يضمن تلقي كل خلية جديدة

 . DNAنسخة كاملة من 

   ♣ االنقسام املتساوي و االنقسام السيتوبالزمي ♣
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 ـ الطور االستوائي :  2
 وماتيدات الشقيقة بواسطة الربوتينات احملركة واجلهاز املغزلي حنو مركز اخللية يتم سحب الكر 

 . تصطف الكروماتيدات الشقيقة علي خط استواء اخللية 

 عندما يكتمل هذا الطور بنجاح يضمن أن حتتوي اخلاليا اجلديدة علي نسخ دقيقة من

 الكروموسومات 

 ـ الطور االنفصالي :  3
 ات الدقيقة عند القطعة املركزية مما يسبب انفصال الكروماتيدات الشقيقة بيبييقصر طول األن

 إلي كروموسومني متطابقني .

 . تنقسم كل الكروماتيدات الشقيقة يف آن واحد 

 . تتحرك الكروموسومات حنو أقطاب اخللية بفعل األنيبيبات الدقيقة والربوتينات احملركة 

 ـ الطور النهائي :  4
 روموسومات إلي أقطاب اخللية وتصبح أقل كثافة .تصل الك ♣

 يتكون غشاءان نوويان جديدان وتظهر النويات . ♣

 يتحلل اجلهاز املغزلي ويعاد تدوير بعض األنيبيبات الدقيقة لبناء األجزاء املختلفة من هيكل اخللية . ♣
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 االنقسام السيتوبالزمي :
 نقسام املتساوي يبدأ االنقسام السيتوبالزمي إلنتاج خليتني متطابقتني .قرب نهاية اال

 يف اخللية احليوانية :
 صر أو اختناق يف السيتوبالزم .حيدث االنقسام السيتوبالزمي عن طريق ألياف دقيقة حتدث خت 

  باألخدودتسمي املنطقة اليت حيدث فيها التخصر . 

 يف اخللية النباتية :
 قسام السيتوبالزمي عن طريق صفيحة خلوية بني النواتني الوليدتني .حيدث االن 

 . تتكون جدران خلوية علي جانيب الصفيحة اخللوية فتتكون خليتان متطابقتان وراثيا 

 االنشطار الثنائي يف بدائية النواة :
  تضاعف اخللية بدائية النواةDNA . وتلتصق النسختان بالغشاء البالزمي 

 جم الغشاء البالزمي تتباعد جزيئات بزيادة حDNA . املرتبطة به 

 . تنشطر اخللية مكونة خليتني بدائييت النواة 
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 ثالثالقســم ال  

 

 

 يتحكم يف دورة اخللية آلية معينة تتضمن بروتينات وإنزميات خاصة .
 كيف يتم تنشيط اخللية يف اخلاليا حقيقية النواة ؟

 ارة ببدء عمليات التكاثر اخللوي يف مرحليت الطور البيين واالنقسام املتساوي باحتاد مادتني تعطيان اإلش

 مثال : 

 احتاد بروتني السايكلني بإنزميات الكينيز املعتمد علي السايكلني .

 ماذا ينتج عن احتاد السايكلني مع الكينيز املعتمد علي السايكلني ؟
 مراحل دورة اخللية . تنتج توفيقات خمتلفة تتحكم يف كل األنشطة أثناء

 

         ( تعطي توفيقة السايكلني والكينيز املعتمد علي السايكلنيcdk  إشارة ببدء دورة اخللية ) 

 وأيضا إشارة بانتهاء دورة اخللية .          

         تعطي توفيقات أخري إشارات لبدء أنشطة خمتلفة مثل تضاعفDNA  وتصنيع 

 نقسام النووي .الربوتني واال          

 

 نقاط الفحص : 
 حتتوي دورة اخللية علي نقاط فحص تراقب الدورة وبإمكانها ايقافها عند حدوث خطأ ما .

 أمثلة على نقاط الفحص

وقد توقف الدورة قبل الدخول يف  DNAتبحث عن ضرر يف  : G1نقطة الفحص قرب نهاية املرحلة   - 1

 . Sاملرحلة 

  . Sحلة نقاط فحص خالل املر  - 2

 . G2يف املرحلة  DNAنقاط فحص بعد مضاعفة  - 3

قد تعمل علي إيقاف  نقاط فحص للجهاز املغزلي - 4

الدورة قبل حدوث االنقسام السيتوبالزمي يف 

 حالة اكتشاف خلل يف اخليوط املغزلية .

 

   ♣♣ ـةنظام دورة الخلـيـــــــــــــــ ♣ ♣

 

 مثــــــال
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 الدورة غري الطبيعية للخلية ) السرطان ( : 
كم يف الدورة الطبيعية للخلية تنتج عن ذلك حالة مرضية عندما ال تستجيب اخلاليا آلليات التح

 . سرطانتسمي 

 ما هو السرطان ؟
 خلل يف نظام دورة اخللية يؤدي إلي منو وانقسام اخلاليا بدون عملية حتكم .

 ماذا ينتج عن منو اخلاليا السرطانية بدون رقابة ؟
قد يؤدي  مماقدان األنسجة لوظيفتها تنقسم بسرعة فتعمل علي مزامحة اخلاليا الطبيعية وبالتالي ف

 إلي وفاة الكائن احلي .

 ما الفرق بني اخلاليا السرطانية والطبيعية أثناء االنقسام ؟

طاملا حتصل علي املواد املغذية طور البيين من اخلاليا الطبيعية تقضي اخلاليا السرطانية وقتا أقل يف ال

 األساسية .

 ما سبب حدوث السرطان ؟

اليت تتحكم يف إنتاج الربوتينات وخاصة الربوتينات اليت تتحكم يف دورة  DNAغريات يف طفرات أو ت

 اخللية وإخفاق أنظمة اإلصالح يف إصالح هذه الطفرات .

 ما هي املواد املسرطنة ؟

 املواد والعوامل املسببة للسرطان .

 عدد بعض املواد اليت قد تؤدي إلي السرطان ؟

 املواد الكيميائية يف أماكن العمل . - 2    ملواد الغذائية .املواد املسرطنة يف ا  - 1

 كل أنواع التبغ ) الدخان غري املباشر ـ التبغ عديم الدخان ( . - 3

 األشعة فوق البنفسجية القادمة من الشمس . - 4

 (املستخدمة يف فحص العظام واألسنان . Xأشعة ) -5

 

        د من خطر التعرض لسرطان اجللد .التعرض لألشعة فوق البنفسجية يزي 

        . جيب استخدام واقي مشسي لألشخاص املعرضني ألشعة الشمس لفرتات طويلة 

         ( جيب ارتداء معاطف معاجلة بالرصاص عند إجراء فحص بأشعةX  للوقاية من خطر ) 

 اإلصابة بالسرطان .      

 

 الحـــظ أن
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 علم الوراثة والسرطان :

  طبيعية إلي خلية سرطانية يلزم أكثر من تغري يف لكي تتحول خليةDNA . 

  ألنه مع مرور الوقت قد حيدث تغريات  .... علل ....يزداد خطر اإلصابة بالسرطان مع تقدم العمر

 . DNAعديدة يف 

  ألن الفرد الذي يرث  .... علل ....نالحظ تكرار اإلصابة بالسرطان يف بعض العائالت دون غريها

من أحد الوالدين يكون معرض لإلصابة بالسرطان بنسبة أعلي من  DNAأو أكثر يف  تغري واحد

 الشخص الذي ال يرث أي تغريات .

 موت اخللية : 

 . يسمي املوت اخللوي املربمج 

 . فيه يتضاءل حجم اخللية وتضمحل ضمن آلية مضبوطة 

  لكل اخلاليا احليوانية برنامج موت ميكن تفعيله يف وقت معني. 

 

         والقدمان يف النمو حتتل اخلالياموت اخللية أثناء منو اليدين والقدمني : عندما تبدأ اليدان 

 حليز ما بني األصابع ثم خيضع هذا النسيج للموت املربمج حيث يتضاءل حجم اخلاليا ا       

 ن احلي مكتمل النمو .املناسب الذي مينع ظهور نسيج شبكي يف جسم الكائ  ومتوت يف التوقيت        

        . املوت الوضعي للخاليا الذي يؤدي إلي سقوط أوراق األشجار يف اخلريف 

        موت اخلاليا املتضررة وغري القابلة لإلصالح : مثل اخلاليا اليت حيدث فيها تغري يف املادة 

 الوراثية مما يعمل علي محاية الكائنات احلية من السرطان .       

 

 خلاليا اجلذعية : ا

 . هي خاليا غري متخصصة ميكنها أن تتحول إلي خاليا متخصصة عند توافر الظروف املناسبة 

  هماهناك نوعان من اخلاليا اجلذعية : 

 اخلاليا اجلذعية اجلنينية . - 1

 اخلاليا اجلذعية البالغة . - 2

 

 مثــــــال



 

 

   1

1 
 

 ويـــــر اخللــالتكاث إعداد أ / معاذ البيلي

 

 ليـاذ البيـأ /  معإعداد   

 

https://www.facebook.com/bio-king-1020161068128289/ 

 

 اخلاليا اجلذعية 

 جلنينيةا

  مليات اإلخصاب وعندما يرتاوح عدد اخلاليا الناجتة عن هي اخلاليا الناجتة بعد ع

 خلية . 150إلي  100انقسام البويضة املخصبة من 

  . ميكن هلذه اخلاليا أن تتطور إلي خاليا متخصصة خمتلفة 

  أثناء مراحل التكوين اجلنيين تتخصص اخلاليا اجلذعية مكونة أنسجة وأعضاء

 وأجهزة خمتلفة 

 ألسباب  .... علل ....اخلاليا اجلذعية اجلنينية الكثري من اجلدل  تثري األحباث حول

 أخالقية تتعلق مبصدر هذه اخلاليا .

 لبالغةا

 . تتواجد يف أنسجة اجلسم املختلفة 

 . ميكن استخدامها يف احلفاظ علي نوع النسيج وإصالحه 

 للعديد من  هلا القدرة علي التحول إلي أنواع خمتلفة من اخلاليا فتوفر عالجا

 األمراض .

  استخدمت خاليا جذعية من اجلهاز العصيب بهدف جتديد نسيج دماغي جديد لدي

 الفئران .

  ألن هذه  .... علل ....يعترب مصطلح اخلاليا اجلذعية البالغة مضلال بعض الشئ

 اخلاليا موجودة لدي حديثي الوالدة .

 إلمكانية   .... علل ....قل إثارة للجدل تعترب األحباث حول اخلاليا اجلذعية البالغة أ

 احلصول عليها مبوافقة املتربعني .

 

 تنويه

 الرئيس لكل املعلومات الواردة هنا عن الكتاب املدرسي الذي هو املرجعهذه األوراق ال تغين 

 رجاء عدم نسيان الرسوم و األشكال التوضيحية الواردة يف الكتاب

 و هي ليست للبيع و لكن ابتغاء مرضاة اهلل تعاىل

 اني بالنجاح و التفوق مع أطيب األم

 معاذ البيلي
 


