
إدارة التجارب
جميع التجارب الخاصة بهذا الدرس موضحة في القسم المناسب، ويمكن 

االطالع عليها في دليل التجارب.

األسئلة المهمة
بعد هذا الدرس، ينبغي أن يفهم الطالب األسئلة المهمة ويكونوا قادرين على 
اإلجابة عنها. اطلب من الطالب كتابة كل سؤال في الكّراسات التفاعلية. ثم 

أعد طرحه عند تناول المحتوى المرتبط به.

المفردات
تحّر الكلمة

اكتب الكلمة عضي على لوحة ورقية أو على السبورة. واشرح أّن كلمة   .1
صة. عضي ُتشير إلى جزء خلية متخصِّ

رهم  طلب من الطالب إضافة مفردات الدرس إلى يوميات في العلوم. وذكِّ  .2
بكتابة التعريف بعد كل كلمة أثناء قراءة الدرس.

استقصاء

حول الصورة هل هي ملتصقة ببعضها؟ إذا أمكن، اعرض قطعة من 
شريط الخطافات والحلقات. وقم باإلشارة إلى أّن شريط الخطافات والحلقات 

مصمم لربط األشياء مًعا، مثل الجيوب واألجزاء العلوية من األحذية وفتحات 
الحقائب. وأّكد على أّن كال الجزأين اللذين يشكالن شريط الخطافات والحلقات 

له وظيفة مختلفة، ومع ذلك يجب أن تعمل أجزاء الشريط مًعا لكي يعمل 
بشكل صحيح.

ابدأ الدرس بأسئلة عن األشكال والروابط املبّينة يف الصورة.

أسئلة توجيهية

كيف يمكن لشريط الخطافات 
والحلقات الترابط مًعا؟

تثبت الخطافات الموجودة على الشريط 
الحلقات بترتيب عشوائي، حيث يتم ربط 

جزأي الشريط مًعا.

لماذا يجب أن تكون الخطافات 
الموجودة في شريط الخطافات 

والحلقات صلبة؟

يجب أن تكون الخطافات صلبة إلضافة 
القوة إلى الشريط.

هل من مثال آخر على جسم مكّون 
من جزأين ذوي تركيب مختلف 

ويشكالن مًعا مهمة ما؟

قد ُيجيب الطالب بشيء بسيط كزر 
وعروة لجنزير دراجة وعجلة أو صامولة 

وبرغي.
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نشاط استكشايف

لماذا يحتوي البيض على قشرة؟
يشتمل بيض الطيور على تراكيب خمتلفة، مثل القشرة والغشاء وصفار البيض. 
وكل تركيب له وظيفة خمتلفة تساعد يف احلفاظ على سالمة البيض وتساهم يف 

تطوير الطائر اجلنني بداخلها. 

اإلجراء    
اقرأ وأكمل نموذج السالمة في المختبر.  .1

ضع بيضة غير مطهّوة في وعاء.  .2

تحّسس القشرة وسّجل مالحظاتك في الكراسة اليومية الخاصة بالعلوم.  .3

اكسر البيضة وافتحها واسكب محتوياتها في الوعاء.  .4

ل مالحظاتك في كراستك  الحظ ما في داخل القشرة ومحتويات الوعاء. وسجِّ  .5
اليومية.

فّكر في اآلتي
ما دور قشرة البيضة في رأيك؟  .1

هل توجد أي تراكيب في اإلناء تؤدي نفس وظيفة قشرة البيضة؟ اشرح.  .2

3.  المفهوم األساسي إالَم ُيشير تركيب قشرة البيضة في ما يخّص وظيفتها؟ 

  األسئلة 
المهمة

• ما أوجه الشبه 
واالختالف بين الخاليا 
بدائية النواة والخاليا 

حقيقية النواة؟
•  ما وظيفة التراكيب 

الموجودة في الخلية؟

 المفردات
المفردات

غشاء الخلية
cell membrane
cell wall جدار الخلية 
 cytoplasm سيتوبالزم 

هيكل خلوي
cytoskeleton
organelle عضية 
nucleus نواة 

بالستيدة خضراء
chloroplast
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استقصاء
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 إدارة التجارب
Lab

تجربة مصغرة: ما أوجه المقارنة بين 
الخاليا حقيقية النواة والخاليا بدائية النواة؟

تدريب المهارات: ما أوجه الشبه 
واالختالف بين الخاليا النباتية والخاليا 

الحيوانية؟

اخللية 10.2
هل هي ملتصقة 

 ببعضها؟ 
ماذا يحدث برأيك عند مرور أحد 
الخّطافات الموجودة في الصورة 

أعاله عبر أحد األهداب؟ سيلتصق 
الطرفان بعضهما مع بعض. تتناسب 

أشكال الخطافات واألهداب الموجودة 
في الصق األهداب والخطافات مع 

وظيفتها، وهي تشابك القطعتين مًعا.

دّون إجابتك في 
الكّراسة التفاعلية.
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أ م أعلى من المستوى ق م قريب من المستوى   ض م ضمن المستوى  

لماذا يحتوي البيض على قشرة؟
 10 min :15  التنفيذ min :التحضير

الهدف
توضيح أّن قشرة البيضة تعمل كحاجز واٍق للبيضة.

المواد
بيضة غير مطهية، إناء

قبل البدء
اشتر بيًضا قبل النشاط بيوم أو يومين.  •

تأكد من أّن لديك ما يكفي من القفازات لكل طالب سيلمس البيضة أو   •
محتوياتها.

إذا لم يكن لديك حوض في الصف، وّفر جاًل معقًما لليدين.  •

لتنظيف المسكوبات، ُيفّضل وجود زجاجة من منظف تبييض أو محلول   •
تبييض. ذّكر الطالب بأّن محلول التبييض قد يلحق أضراًرا بالمالبس.

توجيه التحقيق
تأكد من أّن الطالب يتعاملون مع البيض بحذر.  •

بمجرد اكتمال النشاط، اطلب من الطالب غسل أيديهم جيًدا.  •

فّكر في اآلتي
د الطالب اإلجابة الصحيحة. ويجب تشجيع الطالب على  ال تتوقع أن يحدِّ

التخمين. لذا استخدم مجموعة اإلجابة لتوجيه استنتاج الطالب.
تعمل قشرة البيضة كحاجز بين المحتوى الداخلي للبيضة وبين البيئة.  .1

ال. ال يوجد جزء آخر من البيضة صلب أو يمكنه توفير بنية أو حماية للبيضة.  .2

تكون قشرة البيضة صلبة وتحيط بباقي البيضة. ويعمل هذا التركيب على   .3
حماية باقي البيضة من البيئة.

نشاط استكشافي

389 الدرس 10.2 الخلية   
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غشاء الخلية
اطلب من الطالب قراءة فقرة غشاء الخلية والعثور على غشاء الخلية في 
الشكل 5. قد يجد الطالب صعوبة في قراءة بعض المصطلحات. لذا اكتب 

الكلمات الصعبة على اللوحة. ثم انطق الكلمات وناقشها.

أسئلة توجيهية

لماذا ُيشِبه غشاء الخلية خط الدفاع 
في فريق كرة القدم؟

يحمي غشاء الخلية وخط دفاع فريق كرة 
القدم من القوى الخارجية التي ترغب في 

إحداث ضرر أو المضي ُقدًما.

ن أغشية الخاليا؟ والدهون.تتكوَّن أغشية الخلية من البروتينات ممَّ تتكوَّ

مفردات أكادميية
الوظيفة

اشرح أّن لكل جزء من الخلية عماًل خاًصا، مثل الوظيفة الوقائية لغشاء الخلية. 
وكّلف الطالب بقراءة تعريف المفردات األكاديمية.

اطرح السؤال: ما سبب أهمية وظيفة غشاء الخلية بالنسبة إلى كل األجزاء 
األخرى للخلية؟ تتمّثل وظيفة غشاء الخلية في حماية الجزء الداخلي للخلية، تماًما 

مثل وظيفة قشرة البيضة لحماية الجزء الداخلي للبيضة.

ق م

ض م

شكل الخلية وحركتها
اطلب من الطالب قراءة الفقرتين. ووّجه االنتباه إلى الشكل 4. اقرأ التعليقات 

التوضيحية وناقش أوجه االختالف في وظيفة الخلية وشكلها بين الخاليا 
الموّضحة. واستخدم األسئلة التالية لمساعدة الطالب على فهم الرابط بين 

الشكل والوظيفة.

أسئلة توجيهية

إلى أي مدى يتيح شكل خلية الدم 
لها أن تتحّرك بحرية في األوعية 

الدموية؟

يسمح الشكل الدائري لخلية الدم وعدم 
وجود حواف قد ُتعيق حركتها بتحّرك 

الخلية بحرية. 

لماذا تختلف الخاليا من حيث 
الحجم والشكل؟

يرتبط حجم الخلية وشكلها بوظيفتها.

كيف تستفيد خلية من اختالف 
وظائف تراكيب الخلية؟

يجب أن يتعامل الطالب مع السؤال 
بمنطق فريق كرة القدم إلدراك فعالية 

التخصص.

ق م

ض م

أ م

اهليكل اخللوي

غشاء اخللية

جدار اخللية

اجلسم الفتيلي

املادة
الوراثية

الغشاء
النووي

النويّة

احلويصلة

الرايبوسوم

الفجوة املركزية

شبكة بالزمية داخلية
خشنة

شبكة بالزمية داخلية
ملساء

البالستيدة اخلضراءجهاز جوجلي

النواة

C01-07A-874184-B غشاء الخلية
رغم أنّ األنواع المختلفة من الخاليا تؤدي وظائف مختلفة، إال أنّ جميعها 

يحتوي على بعض التراكيب المشتركة. وكما هو مبيّن في الشكل 5 وفي 
ى الغشاء. وغشاء الخلية غطاء  الشكل 6، ُتحاط كل خلية بغطاء واٍق ُيسمّ
مرن يحمي داخل الخلية من البيئة الموجودة خارجها. تتكوّن أغشية الخاليا 
في الغالب من جزئين ضخمين مختلفين، هما البروتينات وأحد أنواع الدهون 

ر مرة أخرى في فريق كرة القدم. يحاول خط  ى الدهون الفسفورية. فكّ المسمّ
الدفاع منع الفريق اآلخر من التقدم إلى األمام بكرة القدم. وبطريقة مماثلة، 

يعمل غشاء الخلية على حماية الخلية من البيئة الخارجية.

جدار الخلية
تحتوي كل خلية على غشاء خلية لكن بعض الخاليا ُتحاط أيًضا بتركيب 

ى جدار الخلية. وتحوي الخاليا النباتية مثل الموجودة في الشكل 5،  ُيسمّ
وخاليا الفطريات والبكتيريا وبعض أنواع الطالئعيات جدران خاليا. جدار 
الخلية تركيب صلب موجود خارج غشاء الخلية. يعمل على حمايتها من 

هجوم الفيروسات والكائنات الحية الضارة األخرى. وفي بعض الخاليا النباتية 
وخاليا الفطريات، يساعد جدار الخلية في الحفاظ على شكل الخلية 

ويمنحها دعًما هيكلًيا.

الشكل 5 حيافظ جدار اخللية على شكل اخللية النباتية. 

وظيفة function الغرض الذي 
ُيستخدم شيء ما من أجله

مفردات أكاديمية

1.  ِممّ تتكوّن أغشية الخاليا؟

التأكد من فهم النص

)الميتوكندريا(

391 الدرس 10.2 الخلية   
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شكل الخلية وحركتها
قد تذكر مما ورد في الدرس 1 أّن جميع الكائنات 

الحية مكّونة من خلية واحدة أو أكثر. كما هو مبّين في 
الشكل 4، ثّمة عدة أحجام وأشكال للخاليا. ويرتبط 
حجم الخلية وشكلها بمهمتها أو وظيفتها. على سبيل 
المثال، ال يمكن مالحظة خلية دم حمراء بشرية بدون 
استخدام المجهر. فحجمها الصغير وشكلها المسطح 

يمّكناها من المرور عبر أصغر األوعية الدموية بسهولة. 
وكذلك فإن شكل الخلية العصبية يمّكنها من إرسال 
إشارات عبر مسافات طويلة. بعض الخاليا النباتية 

مجوفة وتكّون تراكيب أشبه باألنبوب تحمل المواد في 
كّل النبات.

تتمتع التراكيب التي تتكّون منها الخلية بوظائف 
فريدة أيًضا. فّكر في طريقة أداء الالعبين في فريق 
كرة القدم لمهام مختلفة لنقل الكرة عبر الملعب. 
وبطريقة مماثلة، تتكّون الخلية من تراكيب مختلفة 

تقوم بأداء وظائف مختلفة تحافظ على بقاء الخلية 
على قيد الحياة. ستقرأ عن بعض هذه التراكيب في 

هذا الدرس.

C203-07A-MSS12

ميكن لزوائد اخللية 
العصبية إرسال 

إشارات عرب 
مسافات طويلة.

حتمل خاليا الدم 
احلمراء قرصية 

الشكل األكسجني 
وتنتقل عرب األوعية 

تكون اخلاليا النباتية الدموية الصغرية.
ذات النسيج اخلشيب 
أنبوبية الشكل جوفاء 

وحتمل املاء واملواد 
املذابة.

الشكل 4 يرتبط شكل اخللية بالوظيفة اليت تؤديها.

قبل قراءة هذا الدرس، دوِّن ما تعرفه سابًقا في العمود األول. وفي العمود الثاني، دوِّن ما تريد أن تتعلمه. بعد االنتهاء من هذا 
الدرس، دوِّن ما تعلمته في العمود الثالث.

أكتشُف

ما تعلمتهما أريد أن أتعلمهما أعرفه

الوحدة 10  390
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أ م أعلى من المستوى ق م قريب من المستوى   ض م ضمن المستوى  

التدريس المتمايز
ق م ما تركيب الخلية؟ اطلب من مجموعات الطالب إعادة إعداد 

رسوم تخطيطية لخلية حيوانية ونباتية على ملصق، ثم إعداد ألغاز 
لتحديد كل تركيب من تراكيب الخلية، مثل "أتكوَّن من مادة وراثية 

وأتواجد في الخاليا الحيوانية والنباتية. من أنا؟"

أ م ما وجه االختالف؟ اطلب من الطالب المشاركة لرسم رسم فيين 

الذي ُيقارن ويقابل خلية حيوانية بخلية نباتية، باستخدام الصور بداًل من 
النص.

أدوات المعلم

حقيقة ترفيهية
األهداب عندما تعمل! ُتعّد األهداب مهمة لحياة الحيوان، حيث إّنها 

تقوم بتنظيف األتربة والبكتيريا من الجهاز التنفسي لإلنسان وتعمل بشكل 
جاد بحيث ترسل الطعام من خالل خياشيم البطلينوس أو من خالل 
الجهاز الهضمي للحلزون. لذلك ُتعّد األهداب ضرورية لحياة الحيوان.

نشاط الرياضيات
الرياضيات الخاصة بالخلية اشرح أّن الكثير من الخاليا ُيقاس 

بالميكرون، بينما يكون البعض صغيًرا جًدا لدرجة أّنه ُيقاس بالنانوميتر. 
يبلغ قطر خلية الدم، على سبيل المثال، حوالي 8 ميكرونات )8 أجزاء 

 من المليون من المتر(. اكتب ما يلي على اللوحة: 
1 ميكرون = 000001.  متًرا 6- 10؛ 1 نانومتر = 0000001.  متًرا 10-9 .

مهن في العلوم
العمل على الخاليا توجد الكثير من المهن التي تتضمن العمل على 

الخاليا. وقد يرغب طالب العلوم الشغوفون في التفكير في مهنة مثل 
عالم األحياء الدقيقة، وهو عالم يدرس الكائنات الحية الدقيقة. كما يعمل 

فنيو المختبر الطبي على الكائنات الحية الدقيقة، وفي المنشآت أو 
المختبرات الطبية لتحليل الدم واألنسجة والخاليا األخرى.

جدار الخلية
ساعد الطالب في مقارنة ومقابلة وظيفة غشاء الخلية بوظيفة جدار الخلية. 

واستخدم مخطط T أو منّظم بيانات آخر لمساعدتك في المناقشات.

الثقافة المرئية: خلية نباتية
ه الطالب إلى مراجعة الشكل 5. اقرأ مصطلحات تراكيب الخلية المختلفة،  وجِّ

واشرح أّن لكل تراكيب الخلية وظيفة معينة.
اطرح السؤال: ما التركيب األكبر في هذه الخلية، وما وظيفته من وجهة 

نظرك؟ يجب أن ُيدرك الطالب أّن الفجوة المركزية هي التركيب األكبر. تتضمن 
وظائف الفجوة المركزية دعم الخلية وتخزين المواد.

اهليكل اخللوي

غشاء اخللية

جدار اخللية
املادة
الوراثية

الغشاء
النووي

النويّة

احلويصلة

الفجوة املركزية

شبكة بالزمية داخلية
خشنة

شبكة بالزمية داخلية
ملساء

البالستيدة اخلضراءجهاز جوجلي

النواة

C01-07A-874184-B

الجسم الفتيلي( الميتوكندريا )

391 الدرس 10.2 الخلية   



M
cG

raw
-H

ill Education سة
س

صالح مؤ
ظة ل

حفو
© م

ف 
طبع والتألي

حقوق ال

M
cG

raw
-H

ill Education سة
س

صالح مؤ
ظة ل

حفو
© م

ف 
طبع والتألي

حقوق ال

زوائد الخاليا
اطلب من الطالب قراءة زوائد الخاليا والنظر إلى الشكل 7. قد ال يكون 

بعض الطالب على علم بالبراميسيوم. لذا ارسم شكل براميسيوم على السبورة 
أو اللوحة الورقية. وأضف األهداب إلى الرسم. ناقش كيف تساعد األهداب 
البراميسيوم على التحّرك في الماء. واستخدم األسئلة الداعمة أدناه لتقويم 

استيعاب الطالب للقراءة بشكل غير رسمي.

أسئلة توجيهية

لماذا ُيطلق على األهداب اسم زوائد 
الخلية؟

ترتبط األهداب بجزء من الجسم ويمكنها 
التحّرك، أو مساعدة الكائن الحي على 

التحرك.

تنقل األهداب خلية أو الجزيئات بعيًدا عن ما الغرض من األهداب؟
الخلية )ربما باستخدام البراميسيوم كمثال(.

السيتوبالزم والهيكل الخلوي
اطلب من الطالب قراءة السيتوبالزم والهيكل الخلوي. استخدم السؤال 

الداعم الوارد أدناه لتقويم استيعاب الطالب للقراءة بشكل غير رسمي.

أسئلة توجيهية

ُيشكل البروتين العديد من تراكيب الخلية ما وظيفة البروتين في الخاليا؟
المهمة بما في ذلك الهيكل الخلوي 

واألهداب.

ق م

ض م

أ م

الثقافة المرئية: اخللية احليوانية
ه الطالب إلى مراجعة الشكل 6. اقرأ مصطلحات تراكيب الخلية المختلفة،  وجِّ
ثم أّكد على أّن كل تركيب للخلية موجود في الخاليا الحيوانية له وظيفة معينة 

أيًضا. واستخدم السؤال الوارد أدناه لمساعدة الطالب في تحديد السيتوبالزم 
والهيكل الخلوي.

اطرح السؤال: أين يتواجد السيتوبالزم والهيكل الخلوي في خلية 
حيوانية؟ يتواجد كالهما في كل أجزاء الخلية. وُيعّد السيتوبالزم سائاًل والهيكل الخلوي 

شبكة من األلياف البروتينية.

أسئلة توجيهية

قارن الخلية الحيوانية بالخلية 
النباتية في الشكل 5.

ُيحافظ الجدار الخلوي الصلب على شكل 
الخلية النباتية، بينما ُيحافظ اإلطار 

الداخلي الذي يوفره الهيكل الخلوي على 
شكل الخلية الحيوانية. وتحتوي الخلية 
النباتية على بالستيدات خضراء وفجوة 

مركزية كبيرة. بينما تحتوي الخلية الحيوانية 
على أجسام محللة.

ض م

أنواع الخاليا
تذكر أّن استخدام المجاهر قد مّكن العلماء من اكتشاف 

الخاليا. وباستخدام المجاهر األكثر تطوًرا، اكتشف العلماء أّنه 
يمكن تصنيف جميع الخاليا إلى نوعين: خاليا بدائية النواة 

وخاليا حقيقية النواة.

الخاليا بدائية النواة
ال تكون المادة الوراثية الموجودة في الخلية بدائية النواة 
محاطة بغشاء، كما هو مبّين في الشكل 8. وهذه أهم سمة 

من سمات الخلية بدائية النواة. باإلضافة إلى ذلك، ال تحتوي 
الخاليا بدائية النواة على العديد من األجزاء األخرى للخلية 

التي ستقرأ عنها الحًقا في هذا الدرس. وتكون معظم الخاليا 
بدائية النواة كائنات حية أحادية الخلية وُتسّمى بدائيات 

النواة. 

الخاليا حقيقية النواة 
تتكّون كل من النباتات والحيوانات والفطريات 

والطالئعيات من خاليا حقيقية النواة مثل المبّينة في 
الشكل 5 وفي الشكل 6، وُتسّمى حقيقيات النواة. باستثناء 

حاالت قليلة، تحتوي كل خلية حقيقية النواة على مادة 
وراثية محاطة بغشاء. كما تحتوي كل خلية حقيقية النواة 
على تراكيب أخرى ُتسّمى العضيات، وهي تؤدي وظائف 
متخصصة، وُتحاط معظم العضيات بأغشية. تكون الخاليا 

حقيقية النواة في العادة أكبر من الخاليا بدائية النواة. وتتسع 
خلية واحدة حقيقية النواة الستيعاب حوالي عشر خاليا 

بدائية النواة.

الشكل 8 يف اخلاليا بدائية النواة، تطفو املادة الوراثية حبرية داخل 
السيتوبالزم.

جدار اخللية

غشاء
اخللية

DNA

السيتوبالزم

السوط

الرايبوسوم

حمفظة

C203-10A-MSS12

2.  ما أوجه الشبه واالختالف بين الخاليا بدائية 
النواة والخاليا حقيقية النواة؟

التأكد من المفاهيم األساسية

أصُف
وّزع أفكار هذا القسم الرئيسة في هذا اإلطار.
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اهليكل اخللوي

الرايبوسوم

غشاء اخللية

اجلسم الفتيلي

حويصلة

اجلسم احمللِّل

شبكة بالزمية
داخلية
ملساء

شبكة بالزمية 
داخلية
خشنة

جهاز
جوجلي

املريكز

املادة
الوراثية

الغشاء
النووي

النواةالنويّة

C01-08A-874184-A زوائد الخاليا
األذرع والسيقان والمخالب واألطراف الهوائية كلها أنواع من الزوائد. 

ويمكن أن تحتوي الخاليا على زوائد أيًضا، تستخدمها عادًة في الحركة. وُتعدّ 
األسواط )ومفردها سوط( زوائد طويلة تشبه الذيل تهتز إلى األمام وإلى 

الخلف وتحرك الخلية. يمكن أن تحتوي  الخلية أيًضا على أهداب )ومفردها 
عر  نة في الشكل 7. األهداب تراكيب قصيرة تشبه الشّ هدب( مثل المبيّ

ويمكنها تحريك الخلية أو إخراج الجزيئات منها. يوجد كائن حي مجهري 
ك حول بيئته المائية مستخدًما أهدابه. وتعمل  ى البراميسيوم يتحرّ ُيسمّ

األهداب الموجودة في قصبتك الهوائية على إخراج المواد الضارة من ِرئتْيك.

السيتوبالزم والهيكل الخلوي
في الدرس 1، قرأت أنّ الماء هو المكوّن األساسي في الخلية. ويتواجد 
معظم كمية هذا الماء في السيتوبالزم، وهو مائع موجود داخل الخلية 
يحتوي على أمالح وجزيئات أخرى. كما يحتوي السيتوبالزم على الهيكل 

الخلوي للخلية. أما الهيكل الخلوي، فهو شبكة من البروتينات تشبه الخيط 
يتحد بعضها مع بعض. تكوّن البروتينات إطاًرا في الخلية، وُيعطي هذا 

اإلطار الخلية شكلها ويساعدها في الحركة. كما تتكوّن األهداب واألسواط 
من البروتينات نفسها التي تكوّن الهيكل الخلوي.

الشكل 7 حتتوي خاليا الرئة على 
أهداب تساعد يف حتريك املوائع واملواد 

الغريبة. 

الشكل 6 حيافظ اهليكل اخللوي على شكل اخللية احليوانية. 

نة األلوان بالمجهر اإللكتروني الماسح،  صورة محسَّ
التكبير: غير متوفر

سيتوبالزم cytoplasm مشتقة 
 ،kytos من الكلمة اليونانية

وتعني "الوعاء األجوف" والكلمة 
plasma، التي تعني "شيًئا ما تم 

تشكيله"

أصل الكلمة
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أ م أعلى من المستوى ق م قريب من المستوى   ض م ضمن المستوى  

التدريس المتمايز
ق م أوجه الشبه وأوجه االختالف؟ اطلب من كل مجموعة ثنائية من 

ح أوجه الشبه بين الخاليا بدائية النواة  الطالب إعداد ورقة كبيرة توضِّ
وحقيقية النواة على أحد جوانب اللوحة وأوجه االختالف على الجانب 

اآلخر منها.

م الطالب في مجموعات  أ م كل ما يتعلق بالكروموسومات! نظِّ

ثنائية. وخصص حيواًنا لكل مجموعة ثنائية. ثم اطلب من الطالب 
معرفة عدد الكروموسومات الموجودة في نواة الخاليا الخاصة بالحيوان 

المخصص لهم وإنشاء صورة مرئية لما تعلموه ومشاركتها مع الصف 
الدراسي.

أدوات المعلم

عرض المعلم التوضيحي
النواة حّضر كرة كبيرة من الصلصال الطري أو عجين الكعك التي 
وضعت فيها العديد من أنواع الحلوى المختلفة، بما في ذلك قرص 

صمغي أو قطعة حلوى كبيرة ولينة تمّثل النواة.

1. اشرح أّن الكرة تمثل خلية حقيقية النواة.  

2.  اقطع الكرة إلى نصفين. واسأل الطالب عن تراكيب الخلية التي قد   
تمثلها قطع الحلوى.

3.  قم بإزالة "النواة" من الخلية. وتحّدث عّما تحمله النواة وكيف ُيشبه   
غالف الحلوى الغشاء النووي.

نشاط التكنولوجيا
الخاليا الحية! اطلب من مجموعات الطالب إعداد عرض توضيحي 
تفاعلي باستخدام الكمبيوتر ُيبرز تراكيب الخلية الموجودة في الخاليا 

بدائية النواة والخاليا حقيقية النواة.

أصل الكلمة
السيتوبالزم

اطلب من الطالب قراءة أصول كلمة سيتوبالزم وناقش أصول الكلمة بالنسبة 
إلى تعريف الكلمة. وناقش كيف ُتساعد معرفة أصول الكلمة في استيعاب 

المفردات الجديدة.
اطرح السؤال: ممَّ يتكوَّن سيتوبالزم الخلية؟ يكّون الماء واألمالح والجزيئات األخرى 

سيتوبالزم الخلية.

أنواع الخاليا
قد يجد بعض الطالب صعوبة في نطق الكلمتين بدائية النواة وحقيقة النواة. 

لذا اكتب هاتين الكلمتين على اللوحة، وقسمهما إلى مقاطع، وانطقها للطالب. 
بعد أن يقرأ الطالب الفقرة األولى، استخدم األسئلة الداعمة الواردة أدناه لربط 

تجربتهم في التجربة المصغرة بالدرس.

الخاليا بدائية النواة وحقيقية النواة
قد يجد الطالب صعوبة في تصّور تراكيب الخلية. ابِن على تشبيه كرة القدم 

المستخدم سابًقا القتراح الطريقة التي يلعب فيها كل تركيب خلية مختلف دوًرا 
في وظيفة الخلية. واطلب منهم الرجوع إلى الشكلين 5 و6 حسب الحاجة 
إلجراء مناقشاتك. ثم قارن وقابل سمات الخاليا حقيقية النواة بسمات الخاليا 

بدائية النواة.

أسئلة توجيهية

إلى أي مدى ساعدت المجاهر 
العلماء في معرفة المزيد عن 

الخاليا؟

اإلجابة المحتملة: تساعد المجاهر العلماء 
في رؤية األشياء متناهية الصغر، مثل 

الخاليا، التي ال يمكن رؤيتها بالعين 
المجردة.

ما أوجه الشبه واالختالف بين 
الخاليا بدائية النواة والخاليا حقيقية 

النواة؟

يحتوي نوعا الخاليا على مادة وراثية. ففي 
الخاليا بدائية النواة، تطفو المادة الوراثية 

بحرية داخل السيتوبالزم. في الخاليا 
حقيقية النواة، تكون المادة الوراثية داخل 

النواة. وتكون الخاليا حقيقية النواة في 
العادة أكبر وتحوي أجزاء أكثر من الخاليا 

بدائية النواة.

ق م

ض م
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أسئلة توجيهية

ُيعّد الغشاء النووي تركيًبا تم تشكيله ما الغشاء النووي؟
بواسطة غشاءين يحيطان بنواة خلية.

اإلجابة المحتملة: ُتعد النواة معقدةكيف تصف نواة خلية؟
ألّنها تحتوي على تراكيب أخرى للخلية 

ه نشاط الخلية. وتوجِّ

الثقافة المرئية: الشكل 9
ه الطالب إلى مراجعة الشكل 9. وكّلف الطالب بتحديد تراكيب الخلية  وجِّ

التي ُتعّد جزًءا من النواة. اكتب هذه التراكيب على السبورة أو اللوحة الورقية. 
واطلب من الطالب تحديد وظيفة كل تركيب من تراكيب الخلية. أضف هذه 
المعلومات إلى السبورة أو اللوحة الورقية. وكّلف الطالب برسم نواة وإضافة 

المعلومات الموجودة على السبورة إلى اليوميات في العلوم.
اطرح السؤال: لماذا يصعب رؤية بعض التراكيب في النواة؟ تكون بعض التراكيب، 

مثل الكروموسومات الفردية، متناهية الصغر أو تجّمعت فوق بعضها داخل النواة، ما 
يجعل من الصعب التمييز بينها.

ض م

أ م

عضيات الخلية
اطلب من الطالب قراءة الفقرة ثم سرد قائمة بتراكيب الخلية. وبعد أن يقرأ 

الطالب الفقرة األولى، استخدم األسئلة الداعمة الواردة أدناه لربط المعلومات 
في الفقرة بالشكل 9.

أسئلة توجيهية

توجد وظائف معينة للعضيات في الخلية، ما الذي يجعل العضيات فريدة؟
مثل الحصول على الطاقة من الطعام.

كيف تجعل العضيات الخلية أكثر 
فاعلية؟

اإلجابة المحتملة: نظًرا إلى أّن للعضيات 
المختلفة وظائف معينة، ال تضيع الطاقة 

بواسطة الخلية.

النواة
اقرأ تعريف النواة وناقشه. بعد قراءة الفقرات الثالث، اطلب من الطالب تحديد 

محتوى النواة.

االستخدام العلمي مقابل االستخدام العام
غشاء

اطرح السؤال: كيف تتشابه وظيفة الغشاء النووي مع وظيفة الغالف الذي 
تستخدمه للخطابات؟ يتيح الغشاء النووي جمع الجزيئات وحمايتها، تماًما مثلما يجّمع 

غالف الورق المعلومات—خطاب—ويحميها حتى تتم إزالته.

ق م

ض م

تكوين الجزيئات
ربما تتذكر من الدرس 1 أّن البروتينات جزيئات مهمة في الخاليا. وتتكّون 

البروتينات داخل تراكيب صغيرة ُتسّمى الرايبوسومات. بخالف عضيات 
الخاليا األخرى، ال يكون الرايبوسوم محاًطا بغشاء. تتواجد الرايبوسومات في 
سيتوبالزم الخلية. فضاًل عن ذلك، يمكن أن ترتبط بعضية على شكل شبكة 
ُتسّمى الشبكة البالزمية الداخلية. وكما هو مبّين في الشكل 10، تمتد الشبكة 

البالزمية الداخلية من النواة إلى معظم أنحاء السيتوبالزم. ُتسّمى الشبكة 
البالزمية الداخلية التي توجد رايبوسومات على سطحها، الشبكة البالزمية 

الداخلية الخشنة، وهي موقع إنتاج البروتينات. وُتسّمى الشبكة البالزمية 
الداخلية التي ال تحتوي على رايبوسومات، الشبكة البالزمية الداخلية 

الملساء، وهي تنتج دهوًنا مثل الكوليسترول. إضافًة إلى أّن الشبكة البالزمية 
الداخلية الملساء ُمهمة ألّنها تساعد في التخلص من المواد الضارة الموجودة 

في الخلية.

معالجة الطاقة
تحتاج جميع الكائنات الحية إلى الطاقة للبقاء على قيد الحياة. وتقوم 
الخاليا بمعالجة بعض الطاقة في العضيات المتخصصة. تحتوي معظم 

الخاليا حقيقية النواة على المئات من العضيات المسماة األجسام الفتيلية 
)ومفردها، الجسم الفتيلي )الميتوكندريا((، والمبّينة في الشكل 10. وقد 
تحتوي بعض الخاليا الموجودة في قلب اإلنسان على ألف جسم فتيلي. 

ُيحاط الجسم الفتيلي )الميتوكندريا( بغشاءْين مثل النواة. ويتم تحرير 
الطاقة أثناء التفاعالت الكيميائية التي تحدث في األجسام الفتيلية. فُتخزن 
هذه الطاقة في جزيئات مرتفعة الطاقة ُتسّمى ثالثي فوسفات األدينوسين 
)ATP(. ُيستخدم ثالثي فوسفات األدينوسين كوقود للعمليات الخلوية مثل 

النمو وانقسام الخاليا ونقل المواد.

شبكة بالزمية داخلية خشنة

اجلسم الفتيلي

C01-08A-874184-D

الشكل 10 تتكّون الشبكة البالزمية الداخلية من عدة أغشية مطوية. ويزود اجلسم الفتيلي 
)امليتوكندريا( اخللية بطاقة صاحلة لالستخدام.

نة األلوان بالمجهر اإللكتروني النافذ، التكبير: غير متوفر صورة محسَّ

نة األلوان بالمجهر اإللكتروني النافذ، التكبير: ×62,800 صورة محسَّ

3.  قابل بين الشبكة البالزمية 
الداخلية الملساء و الشبكة 
البالزمية الداخلية الخشنة.

التأكد من فهم النص
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عضيات الخاليا
كما قرأت للتو، ُتعتَبر العضيات تراكيب خاليا حقيقية النواة لها وظائف 
محددة. وتمّكن العضيات الخاليا من القيام بوظائف مختلفة في آن واحد. 

على سبيل المثال، تستطيع الخاليا الحصول على الطاقة من الغذاء وتخزين 
المعلومات وإنتاج جزيئات ضخمة والتخلص من الفضالت في الوقت نفسه 

نظًرا إلى قيام العضيات المختلفة بأداء مهام مختلفة.

النواة
إّن الُعضية األكبر داخل معظم الخاليا حقيقية النواة هي النواة، كما هو 
مبّين في الشكل 9. وتمّثل النواة جزء الخلية حقيقية النواة الذي يّوجه 

 DNA م أنشطة الخلية ويحتوي على معلومات وراثية ُمخّزنة في DNA. ُينظَّ
في تراكيب ُتسّمى الكروموسومات. ويختلف عدد الكروموسومات في النواة 
باختالف أنواع الكائنات الحية. على سبيل المثال، تحتوي خاليا الُكنغر على 
ستة أزواج من الكروموسومات، بينما تحتوي معظم الخاليا البشرية على 23 

زوًجا من الكروموسومات. 

باإلضافة إلى الكروموسومات، تحتوي النواة على بروتينات وعضيات ُتسّمى 
النوّية. وُترى النوّية عادًة كنقطة مظلمة كبيرة في نواة الخلية. تقوم النوّية 

بإنتاج الرايبوسومات، وهي عضيات ُتستخدم في إنتاج البروتينات. وستقرأ عن 
الرايبوسومات الحًقا في هذا الدرس.

ُيحيط بالنواة غشاءان يكوِّنان تركيًبا ُيسّمى الغالف النووي. ويحتوي الغالف 
 النووي على العديد من المسام. تنتقل جزيئات محددة مثل الرايبوسومات

وال  RNA داخل النواة وخارجها عبر هذه المسام.

الشكل 9 تقوم النواة بتوجيه نشاط 
اخللية وحُتاط بغشاء.

النواة

C01-08A-874184-B

)TEM( انتقال ملّون بالمجهر اإللكتروني

غالف envelope وهي
االستخدام العلمي غطاء 

خارجي
االستخدام العام حاوية ورقية 

مسطحة للخطاب

االستخدام العلمي مقابل االستخدام العام

أنشىء مطوية نصف دفتر رأسية 
واستخدمها في تسجيل معلومات 

عن عضيات الخلية ووظائفها.

عضيات اخللية ووظائفها

C203-33A-MSS12
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أ م أعلى من المستوى ق م قريب من المستوى   ض م ضمن المستوى  

التدريس المتمايز
ق م تنظيم العضيات اطلب من الطالب العمل في مجموعات صغيرة 

لرسم خمس عضيات مختلفة وإنشاء مخطط معلومات يشرح تركيب كل 
عضي ووظيفته. واطلب من كل مجموعة مشاركة مخططها مع الصف 

الدراسي.

م طالب الصف إلى مجموعات صغيرة.  أ م العضيات المذهلة! قسِّ

وخصص لكل مجموعة عضيا لدراسته. يجب أن يتعرف كل طالب 
على حقيقة واحدة عن العضي غير موجودة في النص ويشاركها مع 
المجموعة. ثم ينبغي على كل مجموعة تقديم تقرير بالعضي إلى باقي 

الصف الدراسي.

أدوات المعلم

حقيقة ترفيهية
جهاز جولجي تمت تسمية جهاز جولجي على اسم كاميلو جولجي، 
طبيب وباحث طبي إيطالي. وفي عام 1906، اقتسم جائزة نوبل عن 

بحثه الخاص بالجهاز العصبي.

علوم واقع الحياة
ألوان البالستيدة الخضراء! تحصل األوراق على لونها األخضر من 

الكلوروفيل الموجود في البالستيدات الخضراء لخاليا األوراق. وينخفض 
إنتاج النبات للكلوروفيل بانخفاض ساعات النهار، حتى يتوقف في نهاية 

األمر. ثم تصبح ألوان الخريف الناتجة بواسطة الكاروتينات مرئية.

استراتيجية القراءة
التصور لمساعدة الطالب في تذكر وظيفة كل عضي، اطلب منهم 

ربط وظيفة العضي بجسم أو نشاط مألوف. على سبيل المثال، يمكن 
ربط الجسم الفتيلي )الميتوكندريا( بمحطة توليد طاقة. اطلب من 

الطالب رسم صور بجوار كل مصطلح ستساعدهم في تذكر وظيفة 
العضي.

تكوين الجزيئات
اطلب من الطالب قراءة الفقرة. قد يجد بعض الطالب صعوبة في فهم الفرق 

بين الشبكة البالزمية الداخلية الملساء والخشنة. للمساعدة في فهمها، ارسم 
ح أوجه الشبه بين الشبكة  رسم فيين على السبورة أو على اللوحة الورقية يوضِّ

البالزمية الداخلية الملساء والخشنة في مركز التداخل وأوجه االختالف في 
الدائرتين الخارجيتين.

أسئلة توجيهية

لماذا ُيطلق على هذه الفقرة اسم 
تكوين الجزيئات؟

تصف هذه الفقرة الرايبوسومات، التي تكّون 
جزيئات البروتين في خلية.

كيف تقابل بين الشبكة البالزمية 
الداخلية الملساء والخشنة؟

تصنع الشبكة البالزمية الداخلية الملساء 
الدهون )الكولسترول( وتزيل المواد الضارة 

من الخلية، كما أّنها ال تحتوي على 
رايبوسومات. بينما تحتوي الشبكة البالزمية 

الداخلية الخشنة على رايبوسومات وهي 
موضع إنتاج البروتينات.

ما سبب أهمية وظائف كل من 
الشبكة البالزمية الداخلية الملساء 

والخشنة بالنسبة إلى الخلية؟

يجب أن تتضمن إجابات الطالب أّن كاًل 
من تكوين جزيئات البروتين والتخلص من 

المواد الضارة من الخلية عمليتان 
ضروريتان لبقاء الخلية.

الثقافة المرئية: الشكل 10
حة في الشكل 10. اكتب  سيحتاج الطالب إلى فهم وظيفة العضيات الموضَّ

الجسم الفتيلي )الميتوكندريا( والشبكة البالزمية الداخلية الخشنة على السبورة 
أو اللوحة الورقية. واسأل الطالب عن حقائق خاصة بكل عضي. اسرد الحقائق 

تحت كل عنوان. ثم اطرح األسئلة التالية واطلب من الطالب رسم كل من 
العضيات وإضافة المعلومات الموجودة على السبورة إلى اليوميات في العلوم.
اطرح السؤال: لماذا قد تحتوي الشبكة البالزمية الداخلية الخشنة واألجسام 
الفتيلية )الميتوكندريا( على مساحة سطح كبيرة؟ كلما زادت مساحة السطح 

المتوفرة، زادت البروتينات التي يمكن تصنيعها. يوجد على الشبكة البالزمية الداخلية 
الخشنة الكثير من المساحات السطحية المتوفرة لترتبط بها الرايبوسومات. وعلى الجسم 
الفتيلي )الميتوكندريا(، تعني مساحة السطح الكبيرة أّنه يمكن معالجة المزيد من الطاقة.

ق م

ض م

أ م
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أسئلة توجيهية

إلى أي مدى ُتشبه الحويصالت 
الشاحنات على طريق سريع؟

تنقل كل من الشاحنات والحويصالت 
"الحمولة" من منطقة إلى أخرى.

ُيجّهز البروتينات ألداء وظائفها المحددة ما وظيفة جهاز جولجي؟
ويغلفها في حويصالت للنقل.

لماذا ُيعّد التخلص من الفضالت 
وظيفة خلوية مهمة؟

قد ُيجيب الطالب بأّن بيئة الخلية قد 
ُتصبح سامة إذا لم يتم التخلص من 

الفضالت، مما يؤدي إلى موت الخلية.

الثقافة المرئية: الشكل 11
لمساعدة الطالب في فهم إنتاج الطاقة في الخاليا حقيقية النواة، اطلب منهم 
الرجوع إلى الشكل 11. وكّلفهم رسم بالستيدة خضراء وحويصلة وفجوة وجهاز 

جولجي في يوميات في العلوم وإضافة ترميز تحت كل رسم يشرح وظيفة 
العضي.

اطرح السؤال: ما البالستيدات الخضراء؟ إّن البالستيدات الخضراء هي عضيات 
منتجة للطاقة تتواجد في الخاليا النباتية وفي بعض الطالئعيات.

اطرح السؤال: ما جهاز جولجي؟ إّن جهاز جولجي هو عضي يشبه إلى حد ما 
حزمة من الفطائر. ويقوم بتحضير البروتينات في الخلية ألداء وظائفها المحددة.

ق م

ض م

أ م

معالجة الطاقة
قد يجد الطالب صعوبة في قراءة المصطلحات الكيميائية. اكتب المصطلحات 
على اللوحة واقرأها للطالب. واطلب من الطالب قراءة الفقرات الثالث. اكتب 

األدينوسين ثالثي الفوسفات )ATP( على اللوحة. واطلب من الطالب الذين يجدون 
صعوبة في تذكر المصطلحات الكيميائية التفكير في ثالث كلمات تبدأ بـ ألف وثاء 
وفاء ستساعدهم على تذكر وظيفة األدينوسين ثالثي الفوسفات )ATP( في الخلية.

أسئلة توجيهية

ما الذي تحتاج إليه الكائنات الحية 
لتبقى على قيد الحياة؟

تحتاج جميع الكائنات الحية إلى الطاقة.

ما أنواع الخاليا التي تحتوي على 
بالستيدات خضراء؟

تحتوي الخاليا النباتية وبعض الطالئعيات، 
مثل الطحالب، على بالستيدات خضراء.

ق م

ض م

تصنع الخاليا النباتية الغذاء من خالل كيف تصنع الخاليا النباتية الغذاء؟
عملية ُتسّمى البناء الضوئي والتي تستخدم 
فيها البالستيدات الخضراء الطاقة الضوئية 

لتحويل الماء وثاني أكسيد الكربون إلى 
جلوكوز.

معالجة الجزيئات ونقلها وتخزينها
اطلب من الطالب قراءة القسم والنظر إلى الشكل 11. واكتب جهاز جولجي 

وحويصالت وفجوات وأجسام محللة على السبورة أو اللوحة الورقية. اطلب من 
الطالب توفير حقائق لكتابتها تحت كل عنوان. ثم اطلب منهم تحديد أكبر عدد 

من الوظائف الخلوية يمكنهم تذكره. اكتب هذه الوظائف على السبورة أثناء 
تذكر الطالب لها. وراجع تراكيب الخلية التي تقوم بأداء الوظائف.

أ م
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هيم
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س
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مراجعة  10.2

تصّور املفاهيم

تلخيص المفاهيم

1.  ما أوجه الشبه واالختالف بين الخاليا بدائية النواة والخاليا حقيقية النواة؟

2.   ما وظيفة التراكيب الموجودة بالخلية؟

ُتستخدم الطاقة الضوئية 
في البالستيدة الخضراء 

إلنتاج السكريات في عملية 
ُتسّمى البناء الضوئي.

يمكن تقسيم الخاليا إلى 
نوعين، خاليا بدائية النواة 

وخاليا حقيقية النواة.

تتم حماية الخلية من 
خالل غطاء مرن ُيسّمى 

غشاء الخلية.

C01-08A-874184-C-A
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تحتوي الخاليا النباتية وبعض الطالئعيات، مثل الطحالب، أيًضا على 
عضيات ُتسّمى البالستيدات الخضراء، المبّينة في الشكل 11. والبالستيدات 

الخضراء عبارة عن عضيات محاطة بغشاء تستخدم الطاقة الضوئية 
وتصنع الغذاء، أحد أنواع السكر الذي ُيعرف بالجلوكوز، من الماء وثاني أكسيد 

الكربون في عملية ُتسّمى عملية البناء الضوئي. ويحتوي السكر على طاقة 
كيميائية ُمخزنة يمكن تحريرها عندما تحتاج إليها الخلية. ستقرأ المزيد عن 

عملية البناء الضوئي في الدرس 4.

معالجة الجزيئات ونقلها وتخزينها
يوجد بالقرب من الشبكة البالزمية الداخلية عضية تشبه مجموعة من 

الفطائر المكدسة تسمى جهاز جولجي، المبّين في الشكل 11 ووظيفته إعداد 
البروتينات لتقوم بمهام ووظائف محددة، ثم توضيبها في شكل تراكيب كروية 
صغيرة ملتصقة بالغشاء ٌتسّمى الحويصالت. والحويصالت هي عضيات تنقل 

المواد من إحدى مناطق الخلية إلى منطقة أخرى في الخلية. ُيسّمى بعض 
الحويصالت في الخلية الحيوانية األجسام الُمحّللة. وتحتوي األجسام المحّللة 

على مواد تساعد في تفتيت المرّكبات الخلوية وإعادة تدويرها.

تحتوي الخاليا أيًضا على تراكيب تشبه األكياس تسمى الفجوات، وهي 
عضيات ُتخّزن الغذاء والمياه والفضالت. تضّم الخلية النباتية النموذجية 

فجوة كبيرة واحدة ُتخزن الماء ومواد أخرى، وتحتوي بعض الخاليا الحيوانية 
على العديد من الفجوات الصغيرة. 

الشكل 11 حتتوي اخلاليا النباتية على 
بالستيدات خضراء تستخدم الطاقة 
الضوئية وتصنع الغذاء. ويقوم جهاز 

جوجلي بتغليف املواد داخل احلويصالت.

جهاز جوجلي

البالستيدة اخلضراء

C01-07A-874184-A

نة األلوان بالمجهر اإللكتروني النافذ، التكبير: ×62,800 صورة محسَّ

نة األلوان بالمجهر اإللكتروني النافذ، التكبير: غير متوفر صورة محسَّ

4.  ما أنواع الخاليا التي تحتوي 
على بالستيدات خضراء؟

التأكد من فهم النص

5.  ما وظيفة جهاز جولجي؟

التأكد من المفاهيم األساسية

الوحدة 10  396

  
 M

cG
raw

-H
ill Education سة

س
صالح مؤ

ظة ل
حفو

© م
ف 

طبع والتألي
حقوق ال



التقييمالتوّسعاالستكشافالمشاركة التقييمالشرح
M

cG
raw

-H
ill Education سة

س
صالح مؤ

ظة ل
حفو

© م
ف 

طبع والتألي
حقوق ال

M
cG

raw
-H

ill Education سة
س

صالح مؤ
ظة ل

حفو
© م

ف 
طبع والتألي

حقوق ال

أ م أعلى من المستوى ق م قريب من المستوى   ض م ضمن المستوى  

ملخص مرئي
يسهل تذّكر المفاهيم والمصطلحات عندما ترتبط بصورة. اطرح السؤال: ما 

المفهوم األساسي الذي ترتبط به كل صورة؟

تلخيص المفاهيم!
يمكن العثور على المعلومات الالزمة الستكمال منّظم البيانات هذا في األقسام 

التالية:
أنواع اخلاليا  •

عضيات اخلاليا  •

397 الدرس 10.2 مراجعة   
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تفسير المخططات
8.    تكون هذه الخاليا التي تشبه األنبوب مجوفة وتنقل المواد في 

النباتات. عمق المعرفة 2

الخلية الحيوانيةالخلية النباتيةالتركيب

نعم نعم غشاء الخلية
النعمجدار الخلية

نعمنعمالجسم الفتيلي )الميتوكندريا(
النعمالبالستيدة الخضراء

نعمنعمنواة
النعمفجوة

نعمالالجسم المحلِّل

   .9

عمق المعرفة 3  

التفكير الناقد
10.  ألداء وظائف بدون تدخل من العضيات األخرى عمق المعرفة 4

11.    تفتقر الخلية بدائية النواة إلى نواة وإلى معظم العضيات األخرى، بينما 
تحتوي الخلية حقيقية النواة على نواة والكثير من العضيات األخرى. عمق 

المعرفة 3

استخدام المفردات
إّن جدار الخلية هو تركيب صلب يوفر الدعم والحماية في النباتات وبعض   .1

البكتيريا، بينما ُيعتبر غشاء الخلية غطاء مرًنا يتواجد حول كل الخاليا. عمق 
المعرفة 2

اإلجابة المحتملة: ُتستخدم األجسام الفتيلية )الميتوكندريا( والبالستيدات   .2
الخضراء لمعالجة الطاقة. عمق المعرفة 1

إّن العضي هو تركيب في الخلية محاط بغشاء وُيستخدم ألداء مهمة   .3
صة. عمق المعرفة 1 متخصِّ

استيعاب المفاهيم األساسية
D. الفجوة عمق المعرفة 1  .4

يوّفر الهيكل الخلوي دعًما هيكلًيا للخلية. عمق المعرفة 2  .5

يجب أال يبّين رسم الخلية العضيات وُيظهر DNA بدون غشاء حوله. عمق   .6
المعرفة 1

ر  تقوم الشبكة البالزمية الداخلية بصنع البروتينات والدهون، بينما يحضِّ  .7
جهاز جولجي البروتينات ألداء وظائفها الخاصة ويغلفها في الحويصالت 

لنقلها. عمق المعرفة 3
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الخلية

استخدام المفردات
1.  مّيز بين جدار الخلية وغشاء الخلية.

استخدم المصطلحين األجسام الفتيلية   .2
)الميتوكندريا( والبالستيدات الخضراء في جملة.

عّرف العضية بعباراتك الخاّصة.  .3

استيعاب المفاهيم األساسية
ما العضية التي ُتسَتخَدم في تخزين الماء؟  .4

النواة  .C البالستيدة الخضراء   .A  

الفجوة  .D الجسم المحّلل   .B  

اشرح دور الهيكل الخلوي.  .5

ارسم خلية بدائية النواة وسمِّ أجزاءها.  .6

قارن بين أدوار كّل من الشبكة البالزمية   .7
الداخلية وجهاز جولجي.

تفسير المخططات
اشرح مدى ارتباط تراكيب الخاليا الموجودة   .8

أدناه بوظائفها.

C203-0
7A-M

SS12-A

قارن امأل الجدول الموجود أدناه للمقارنة بين   .9
تراكيب خلية نباتية وتراكيب خلية حيوانية.

التركيب
خلية 
نباتية

خلية 
حيوانية

نعمنعمغشاء الخلية
جدار الخلية

الجسم الفتيلي 
)الميتوكندريا(

البالستيدة الخضراء
النواة

الفجوة
ل الجسم المحلِّ

التفكير الناقد
حّلل ما سبب إحاطة األغشية بمعظم   .10

العضيات؟

قارن بين سمات كّل من الخاليا حقيقية النواة   .11
وبدائية النواة.
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