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 The cellانخهٛت 

 

.هٍ ودذح التزكُت والىظُفخ فٍ أجسبم الكبئٌبد الذُخ  
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 تاريخ نظرية الخلية

 عاو  1 
 و1665

 اكتشاف انًجٓش بٕاسطت انعانى االَجهٛز٘ سٔبشث ْٕك َشأ عهى انخهٛت بعذ

 أٔاخش 2
 و17انقشٌ

حٛت يٛاِ انبشك  كائُاث انٕٓنُذ٘ نٛفُٕٓك طًى يجٓش خاص ٔاكتشف انعانى
 ٔانحهٛب 

  عاو 3
1838 

 أٌ انخهٛت ْٗ ٔحذة تشكٛب انُباث Schleidenأٔضح عانى انُباث األنًاَٙ شالٚذٌ 

 عاو 4
 و1839 

 انٗ َفس انُتٛجت بانُسبت نهحٕٛاٌ  Schwanتٕطم عانى انحٕٛاٌ األنًاَٙ شٕاٌ 

 عاو  5
 و1855

ركش انطبٛب فٛششٕ انشٔسٙ أٌ خالٚا اإلَساٌ تتكاثش باالَقساو ٔأٌ جًٛع انخالٚا 
 .تُتج يٍ خالٚا سابقت

انُظشٚت 
 انخهٕٚت 

تُض عهٗ أٌ جًٛع انكائُاث انحٛت تتكٌٕ يٍ خالٚا ٔأٌ انخهٛت ْٗ انٕحذة  
 موقع المناهج almanahj,com انتشكٛبٛت ٔ انٕظٛفٛت نجسى انكائٍ انحٙ 



 انُظشٚت انخهٕٚت

 هً أدذي األفكبر األسبسُخ فٍ ػلن األدُبء الذذَج وتتضوي الوجبدئ التبلُخ:
 

تتكىى جوُغ الكبئٌبد الذُخ هي خلُخ وادذح أو أكخز-1  
الخلُخ هٍ ودذح التزكُت والتٌظُن األسبسُخ لذي جوُغ الكبئٌبد الذُخ-2  
تٌتج الخالَب هي خالَب سبثمخ ثذُج تٌمل ًسًخب هي هبدتهب الىراحُخ إلً الخالَب الٌبتجخ -3

 ػي األًمسبم الخلىٌ
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 تكُٕنٕجٛا انًجاْش

انًجٓش اإلنكتشَٔٙ-2  

َىفز درجخ ػبلُخ هي التكجُز تسبػذ فٍ رؤَخ -1

 األجشاء الذلُمخ هي الخالَب

هبسخ-2ًبفذ   -1:و هى ًىػبى   -2  

هغٌبطُسُخالؼذسبد الوستخذهخ -3  

الطبلخ شؼبع إلكتزوًبد -4  

شزائخ رلُمخ هي الخلُخ                :الؼٌُخ -5  

انًجٓش انضٕئٙ انًشكب-1  

الشجبجُخهجوىػخ هتسلسلخهي الؼذسبد -1  

(شوس-هصجبح)تؼتوذ ػلً الضىء الوزئٍ-2  

ضؼف1000ألصً تكجُز دوى تشىَش -3  

 خصبئص الضىء الوزئٍ تذذ هي الذلخ:الؼُىة-4

 =لىح التكجُز-5

 لىح الؼذسخ الشُئُخ xلىحالؼذسخ الؼٌُُخ 
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 تكُٕنٕجٛا انًجاْش

 SEMانًجٓش اإلنكتشَٔٙ انًاسح-2

الطبلخ شؼبع إلكتزوًبد -1  

:الؼول-2  

تىجه اإللكتزوًبد إلً سطخ الؼٌُخ فتٌتج صىرح    
حالحُخ األثؼبد       

TEM انًجٓش اإلنكتشَٔٙ انُافز-1  

:الؼول   

إلً شبشخ   توز اإللكتزوًبد أو تٌفذ ػجز الؼٌُخ-1
فلىرَخ       

لذر أكجز هي اإللكتزوًبد  السوُكخ توتص األجشاء-2           

   ػي األخزي الزلُمخ

تتكىى صىرح هظللخ ثبألثُض واألسىد-3  

 X 500,000تصل درجخ التكجُز إلً-4

 شزائخ رلُمخ هي الخلُخ                                               :الؼٌُخ -5

 هُتخ وهصجىغخ ثبلفلشاد الخمُلخ          

 :الؼُىة 

 ال تسوخ إال ثزصذ الخالَب واألًسجخ الوُتخ
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STM الوجهز اإللكتزوًٍ الٌفمٍ الوبسخ-3  

:الؼول-1  

هي الؼٌُخجًذا َمزة الطزف الوشذىى للوسجبر     

تٌطلك اإللكتزوًبد فٍ تُبر ًفمٍ َوز ػجزفجىح صغُزح ثُي الؼٌُخ وطزف الوسجبر -2  

:الووُشاد -3  

(فٍ دجن الذرح)  َؼطٍ صىر دبسىثُخ حالحُخ األثؼبد لألجسبم الصغُزح-1  

َوكٌه فذص الؼٌُبد الذُخ -2  

              

AFM 4-هجهز المىح الذرَخ  

:الؼول**     

َمُس لىي هتٌىػخ ثُي طزف الوسجبر وسطخ الخلُخ    
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 أنواع الخاليا 

   خاليا حقيقية النواة   خاليا بدائية النواة

 ( خاليا الحيوان والنبات)تحاط نواتها بغالف نووي  (  البكتيريا)ال تحاط نواتها بغالف نووي 

 األنواع األساسية من الخاليا 
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 ًظزَخ التكبفل الذاخلٍ

تُشأ عالقت تكافهٛت بٕجٕد خهٛت بذائٛت انُٕاة تعٛش داخم خهٛت 

ٔتستفٛذ انخهٛتاٌ يٍ ْزِ انعالقت,أخشٖ بذائٛت انُٕاة   
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ُخ الٌىاح دمُمالٌىاح والخالَب  ثذائُخالفزق ثُي الخالَب   

 انخهٛت انحقٛقٛت انُٕاة  
  

 انخهٛت بذائٛت انُٕاة
  

 ٔجّ انًقاسَت

ا  أكبش ًً  ٔأكثش تعقٛذ–حج

 
ا  ًً  انحجى ٔأقم تعقٛذ–أطغش حج

 انًٛتٕكَٕذسٚا ال ٕٚجذ تٕجذ

 خضشاء بالستٛذاث ال ٕٚجذ تٕجذ

 انخالٚا عذد خهٛت يفشدة  خهٛت ٔحٛذة, يستعًشاث, يتعذد خالٚا 

 انكشٔيٕسٕياث كشٔيٕسٕو ٔاحذ عذد كبٛش يٍ انكشٔيٕسٕياث
ٕٚجذ غشاء خهٕ٘ باإلضافت انٗ ٔجٕد 

 موقع المناهج almanahj,com انغشاء انخهٕ٘ ال ٕٚجذ  يحاطت باألغشٛت انخهٕٚت عضٛاث



 الفزق ثُي الخلُخ الذُىاًُخ والخلُخ الٌجبتُخ 
 انعضٛاث خهٛت حٕٛاَٛت خهٛت َباتٛت

 الغشبء الجالسهٍ √ √

 السُتىثالسم  √ √

 الٌبػوخاإلًذوثالسهُخ الشجكخ  √ √

 الخشٌخاإلًذوثالسهُخ الشجكخ  √ √

 الوُتىكٌذرَب √ √

 جىلجٍجهبس  √ √

√ x ٌالجذار الخلى 

√ x الفجىح الؼصبرَخ 

√ x الخضزاء  الجالستُذاد 

x √ اللُسىسىهبد 

x √ سٌتزَىالد   almanahj,com موقع المناهج 



 بن مكونات خلية نباتية وخلية حيوانية وخلية بدائية النواة في الرسوم أدناه يقارن  

وتوجد عضيات أخرى في الخاليا  - توجد بعض العضيات في الخاليا النباتية فقط .

 .كما ال توجد عضيات محاطة بغشاء في الخاليا البدائية النواة  - الحيوانية فقط
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 همبرًخ ثُي الخالَب الذُىاًُخ والخالَب الٌجبتُخ

 الخلُخ الٌجبتُخ الخلُخ الذُىاًُخ وجه الومبرًخ

 َىجذ ال َىجذ الجذار الخلىٌ

 ال َىجذ َىجذ الجسن الوزكشٌ

 وادذح وكجُزح صغُزح وهتؼذدح الفجىح الؼصبرَخ

 تىجذ ولهب حالث أًىاع ال تىجذ  الجالستُذاد

almanahj,com موقع المناهج 


