
استقصاء

حول الصورة ما سبب ارتداء القناع؟ على الرغم من احتمال عدم معرفة 
الطالب بطبيعة عمل مربي النحل، إال أّنهم يمكنهم ربط ذلك بإحاطتهم بالنحل 

الذي قد يلدغ وبأهمية ارتداء القناع التي تبقي النحل بعيًدا عن وجه مربي النحل 
مع السماح بدخول الهواء والضوء.

ابدأ الدرس بأسئلة عن املواد اليت تدخل إىل اخللية وخترج منها.

أسئلة توجيهية

ما األشياء التي يتيح القناع المصنوع 
من شبكة سلكية دخولها واألشياء 

التي ُتبعدها؟ كيف؟

ُيبعد القناع المصنوع من شبكة سلكية 
النحل. وتسمح بدخول الضوء والهواء. 
وتكون الفتحات الموجودة في الشبكة 

السلكية صغيرة بما يكفي إلبعاد النحل 
لكنها كبيرة بما يكفي لدخول الهواء.

في رأيك، كيف تدخل المواد إلى 
الخلية وتخرج منها؟

قد يقترح الطالب أّن الخاليا تحتوي على 
فتحات صغيرة تتيح للمواد الدخول إليها 

والخروج منها.

ما تراكيب الخلية التي قد تسمح 
بدخول بعض المواد إلى الخلية 

لكنها تبقي المواد األخرى بالخارج؟ 
في رأيك، كيف تقوم بذلك؟

قد يقترح الطالب أّن جدران الخاليا 
وأغشية الخاليا تحتوي على فتحات صغيرة 
تتيح لبعض المواد دخول الخلية لكنها تبقي 

المواد األخرى في الخارج.

ق م

ض م

أ م

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
وضع تعريفات صفية

اكتب الكلمات النقل النشط والنقل غير النشط على لوحة ورقية أو على   .1
السبورة.

اطرح السؤال: ما األشياء التي تنقلها أو تحملها من المنزل إلى   .2
المدرسة يومًيا؟ متى تحتاج إلى استخدام المزيد من الطاقة أو إلى 
أن تكون أكثر نشاًطا لنقل هذه األشياء؟ عند السير إلى المدرسة أو 
ركوب الدراجة متى تحتاج إلى استخدام طاقة أقل أو إلى أن تكون 

أقل نشاًطا لنقل هذه األشياء؟ عند ركوب حافلة أو سيارة ساعد 
الطالب على ربط هذه الكلمات بنقل المواد إلى داخل خلية وخارجها.

ضع تعريًفا صفًيا للنقل النشط والنقل غير النشط في الخاليا. وينبغي   .3
على الطالب تسجيل التعريفات المتفق عليها في اليوميات في العلوم.

نشاط استكشايف

ما هي وظيفة غشاء الخلية؟
تشتمل مجيع اخلاليا على غشاء حول اجلزء اخلارجي من اخللية. ويقوم غشاء اخللية 
بفصل داخل اخللية عن البيئة املوجودة خارجها. ما الوظيفة املمكنة لغشاء اخللية 

أيًضا؟ 

اإلجراء     
اقرأ وأكمل نموذج السالمة في المختبر.  .1

ضع شبكة سلكية مربَّعة الشكل على إناء.  .2

ل  ُصبَّ كمية صغيرة من طعام الطيور فوق الشبكة السلكية، وسجِّ  .3
مالحظاتك في الكراسة اليومية الخاصة بالعلوم.

فّكر في اآلتي
أّي جزء من الخلية تمّثله الشبكة السلكية؟  .1

ما الذي حدث عندما صببت طعام الطيور فوق الشبكة السلكية؟   .2

3.  المفهوم األساسي في رأيك، كيف يؤثر غشاء الخلية في المواد التي تدخل 
إلى الخلية وتغادرها؟ 

  األسئلة 
المهمة

• كيف تدخل المواد إلى 
الخاليا وتغادرها؟

•  كيف يؤثر حجم الخلية 
في نقل المواد؟

 المفردات
المفردات

النقل غير النشط
passive transport
diffusion االنتشار 
osmosis االسموزيه 

ر االنتشار الميسًّ
facilitated diffusion

النقل النشط
active transport  
endocytosis االبتالع 

اإلخراج الخلوي
exocytosis  
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استقصاء
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 إدارة التجارب
Lab

تجربة مصغرة: ما أوجه الشبه بين 
البالون وغشاء الخلية؟

تدريب المهارات: كيف يؤّثر حجم 
الجسم في نقل المواد؟

انتقال مواد اخللية 10.3

ما سبب ارتداء 
السرتة؟ يرتدي ُمربُّو النحل 

غالًبا خوذة مزودة بسترة لتغطية 
الوجه، مصنوعة من شبكة سلكية. 

وتكون الفتحات الموجودة في الشبكة 
السلكية كبيرة بما يكفي للسماح 

بدخول الهواء، وصغيرة بما يكفي إلبقاء 
النحل خارجها. بطريقة مشابهة، يجب 
السماح بدخول أشياء معينة إلى الخلية 

أو خروجها منها، بينما يجب منع 
أشياء أخرى من الدخول إلى الخلية 
أو الخروج منها. كيف تدخل المواد 
المناسبة إلى خلّيٍة ما أو تغادرها؟ 

دّون إجابتك في 
الكّراسة التفاعلية.
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التقييمالتوّسعاالستكشافالمشاركة الشرح االستكشافالمشاركة

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

ما وظيفة غشاء الخلية؟
 5 min :5  التنفيذ min :التحضير

الهدف
نمذجة غشاء خلية باستخدام شبكة سلكية ومالحظة حجم المواد التي يمكنها 

المرور عبر الغشاء.

المواد
قطعة من شبكة سلكية، كأس، طعام طيور

قبل البدء
تأكد من أّن خليط طعام الطيور ذو أحجام مختلفة، بعضها صغير بما يكفي   •

للمرور عبر أحد مربعات الشبكة السلكية والبعض كبير للغاية على المرور من 
خالل الشبكة.

ر دلًوا أو حاوية أخرى لجمع طعام الطيور بعد التجربة. وقد تحتاج أيًضا  وفِّ  •
إلى مكنسة وجاروف الكناسة للتنظيف.

توجيه التحقيق
شّجع الطالب على مالحظة خصائص طعام الطيور الذي ينتقل إلى الكأس   •

ومقارنتها بخصائص طعام الطيور الذي ال ينتقل إلى الكأس.

استكشاف المشكالت وإصالحها نّبه الطالب إلى سكب طعام الطيور   •
بحذر وتجنب سكبه. واطلب منهم تنظيف طعام الطيور المسكوب مباشرة 

بعد التجربة.

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

التخمين. لذا استخدم مجموعة اإلجابة لتوجيه استنتاج الطالب.
غشاء الخلية  .1

انتقلت األجزاء األصغر من طعام الطيور عبر الشبكة، بينما بقيت األجزاء   .2
األكبر على الشبكة ولم تتمكن من عبورها.

ُيتيح غشاء الخلية عبور بعض األشياء إلى داخل الخلية ويبقي أشياء أخرى   .3
خارجها.

نشاط استكشافي
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االنتشار
ال يحدث االنتشار دائًما من خالل غشاء، لكن عندما يحدث، يكون ذلك نوًعا من 

النقل غير النشط. ساعد الطالب في الربط بين النقل غير النشط واالنتشار.

أسئلة توجيهية

ر تركيز الصبغة في  ما سبب تغيُّ
الكؤوس؟

تنتقل الصبغة من خالل الغشاء من الجانب 
األعلى تركيًزا إلى الجانب األقل تركيًزا.

في رأيك، ما الذي قد يحدث إذا 
تمت إضافة الصبغة إلى

جانبي الغشاء؟

قد ينتقل الماء والصبغة في كال اتجاهي 
الغشاء حتى تتساوى التركيزات.

أصل الكلمة
االنتشار

اطلب من الطالب قراءة تعريف االنتشار في الفقرة األولى واألصل الالتيني لها 
في الهامش.

اطرح السؤال: ما بعض األشياء التي الحظت تبعثرها؟ قد يفكر الطالب في الروائح 
أو سرب طيور أو كيس شاي مبعثر في ماء ساخن أو دخان.

ق م

أ م

النقل غير النشط
بعد أن يقرأ الطالب أول فقرتين، استخدم األسئلة الداعمة الواردة أدناه لبدء 

مناقشة لربط تجربتهم في التجربة االستهاللية بالدرس.

أسئلة توجيهية

ما حجم الجزيئات التي يمكنها 
المرور عبر غشاء بواسطة عملية 

ُتسّمى النقل غير النشط؟

تمّر الجزيئات الصغيرة عبر غشاء بواسطة 
عملية ُتسّمى النقل غير النشط.

يسمح الغشاء نصف النفاذ بدخول مواد ِصف الغشاء نصف النفاذ.
محددة إلى الخلية وخروجها منها.

في رأيك، ما مميزات النقل غير 
النشط؟

قد ُيجيب الطالب بأّن الخلية ال تحتاج إلى 
استخدام الطاقة للحصول على المواد التي 

تحتاج إليها.

ق م

ض م

أ م
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االنتشار
ماذا يحدث عندما ال يتساوى تركيز مادة ما، أو المقدار في وحدة حجمها، 

في كل من جانَبي الغشاء؟ في هذه الحال، تتحّرك الجزيئات من الجانب 
األعلى تركيًزا في تلك المادة إلى الجانب األقل تركيًزا. واالنتشار عبارة عن 

حركة المواد من منطقة أعلى تركيًزا إلى أخرى أقل تركيًزا.

في العادة، يستمر االنتشار عبر الغشاء حتى يتساوى تركيز المادة في كال 
جانبي الغشاء. وعندما يحدث ذلك، تكون المادة في حالة توازن. قارن بين 

الرسمْين التخطيطّيْين في الشكل 12. ماذا حدث للصبغة الحمراء التي 
أضيفت إلى الماء في أحد جانَبي الغشاء؟ مرَّ الماء والصبغة عبر الغشاء في 

كال االتجاهين حتى أصبحت تركيزات كّل من الماء والصبغة متساوية في كال 
جانَبي الغشاء.

التناضح — انتشار الماء
يشير االنتشار إلى حركة الجزيئات الصغيرة من التركيزات األعلى إلى 
التركيزات األقل، غير أّن التناضح هو انتشار جزيئات الماء عبر الغشاء 

فحسب. كما أّن أغشية الخاليا شبه النافذة تسمح بمرور الماء عبرها حتى 
يحدث اإلتزان. على سبيل المثال، قد تقّل كمية الماء المخّزنة في فجوات 

الخاليا النباتية نتيجًة للتناضح، وهذا ألّن تركيز الماء الموجود في الهواء 
المحيط بالنبتة أقل من تركيز الماء الموجود داخل فجوات الخاليا النباتية. 
سيستمر انتشار الماء في الهواء حتى تصبح تركيزات الماء متساوية داخل 
خاليا النبتة وفي الهواء. وإذا لم ُتسَق النبتة لتعويض كمّية الماء المفقودة، 

فسوف تذبل وتموت في نهاية األمر.

بعد 30 دقيقةتُضاف الصبغة إىل املاء

C203-39A-MSS12

الشكل 12 مع مرور الوقت، يصبح تركيز الصبغة متساوًيا يف كال جانَب الغشاء.

1.  كيف سيبدو الماء الموجود 
في اإلناء إلى الجانب 

األيسر إذا لم يسمح الغشاء 
ألي شيء بالمرور عبره؟

التأكد من فهم الشكل

االنتشار diffusion مشتقة من 
 ،diffusionem الكلمة الالتينية

وُيقصد بها "التفرق واالنتشار"

أصل الكلمة

403 الدرس 10.3 انتقال مادة الخلية   
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النقل غير النشط
تذّكر من الدرس 2 أّن األغشية هي الحواجز الموجودة بين الخاليا وبين 
ا آخر هو التحكم بحركة المواد إلى  العضيات. كما تؤدي األغشية دوًرا مهمًّ

داخل الخلية وخارجها. وغشاء الخلية نصف نافذ، أي أّنه يسمح لمواد 
محددة فقط بالدخول إلى الخلية أو مغادرتها. يمكن أن تمّر المواد عبر غشاء 
الخلية عن طريق واحدة من عدة عمليات مختلفة. ويعتمد نوع العملية على 

الخواص الفيزيائية والكيميائية للمادة التي تمر عبر الغشاء. 
إّن الجزيئات الصغيرة، مثل األكسجين وثاني أكسيد الكربون، تمّر عبر 

األغشية عن طريق عملية ُتسّمى النقل غير النشط وهو حركة المواد عبر 
غشاء الخلية من دون استخدام طاقة الخلية. ويعتمد النقل غير النشط 

على مقدار المادة الموجودة في كل جانب من جانَبي الغشاء. فعلى سبيل 
المثال، افترض وجود عدد من جزيئات األكسجين خارج الخلية أكثر من 
العدد الموجود داخلها. في هذه الحالة ينتقل األكسجين إلى داخل تلك 

الخلية حتى تتساوى كمية األكسجين في كال جانَبي غشاء الخلية وبما أّن 
األكسجين جزيء صغير، فهو يمّر عبر غشاء الخلية من دون استخدام طاقة 
الخلية. سيتّم شرح األنواع المختلفة للنقل غير النشط في الصفحات التالية.

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

أنِشىء مطويَّة البطاقتين وأضف 
إليها التسميات كما هو مبيَّن في 
الشكل. استخدم هذه المطوية 

لتنظيم البيانات المتعلقة باألنواع 
المختلفة من النقل النشط وغير 

النشط. 

غري النشطالنقل

النشطالنقل

C203-34A-MSS12

الوحدة 10  402
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التقييمالتوّسعاالستكشافالمشاركة الشرحالشرح

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

التدريس المتمايز
ق م ما أنواع االنتشار؟ اطلب من الطالب العمل في مجموعات 

ح العالقة بين االنتشار والخاصية  ثنائية إلعداد منّظم بيانات يوضِّ
األسموزية واالنتشار الميسر. ثم اطلب منهم مشاركة منّظمات بياناتهم.

أ م ما الذي يحدث للخلية؟ اطلب من الطالب كتابة تقرير بآخر 

األخبار يشمل ما يحدث للخلية خالل االنتشار والخاصية األسموزية 
دة تنتقل  واالنتشار الميسر. وشجعهم على تقديم تقرير عن جزيئات محدَّ

إلى داخل الخلية وخارجها وتقديم تقرير بالحاالت أثناء حدوثها.

أدوات املعلم

عرض المعلم التوضيحي
االنتشار والخاصية األسموزية قدم مثااًل شائًعا عن االنتشار والخاصية 

األسموزية باستخدام أكياس شاي وكوب نظيف من الماء الدافئ.
1.  ضع كيًسا من الشاي على منشفة ورقية وكيًسا آخر في كوب نظيف 

من الماء الدافئ.
2.  اطرح السؤال: ما الذي يمّثل غشاء الخلية والجزء الداخلي لها 

والجزء الخارجي منها؟ تمّثل ورقة أكياس الشاي غشاء الخلية، ويمّثل 
ما بداخل أكياس الشاي الجزء الداخلي من الخلية، ويمّثل الماء في 

الكوب الجزء الخارجي للخلية.
3.  اطرح السؤال: كيف تعرف أّن االنتشار يحدث؟ يتحول الماء إلى 

اللون البني من انتشار جزيئات الشاي عبر ورقة كيس الشاي.
 4.  اطرح السؤال: كيف ُتثبت أّن الخاصية األسموزية تحدث؟ 

يمكن للطالب فتح كيسي الشاي ومالحظة أّن الكيس الموجود على 
المنشفة الورقية يحتوي على شاي جاف بينما يحتوي الكيس اآلخر في 

الماء على شاي رطب.

علوم واقع الحياة
جهاز غسيل الكلى إذا فشلت كلى شخص ما في تخليص الجسم 
من الفضالت بقدٍر كاٍف، يمكن لجهاز غسيل الكلى مع الغشاء نصف 

النفاذ واالنتشار القيام بذلك بحيث يمّر دم الشخص عبر أنابيب محاطة 
بمحلول. وتكون خاليا الدم كبيرة جًدا بحيث ال يمكنها المرور من خالل 
الغشاء، لكن الفضالت الموجودة في الدم تكون صغيرة بما يكفي للمرور 

عبر الغشاء وتتم إزالتها. ثم يعود الدم النقي إلى الجسم.

حقيقة ترفيهية
الكثير من الماء في الخاليا يجب على عدائي سباق المسافات 

الطويلة شرب الكثير من الماء لتعويض الماء المفقود في صورة عرق. 
لكنهم بحاجة إلى توخي الحذر بشأن شرب كمية كبيرة بسرعة. نظًرا إلى 

أّنهم يفقدون األمالح عند تعرقهم، قد يؤدي شرب الكثير من الماء إلى 
وجود خاليا تحتوي على أمالح أكثر من الدم الموجود خارج الخاليا. وقد 

يؤدي هذا إلى الشعور باالنتفاخ و/أو الغثيان و/أو االرتباك.

الثقافة المرئية: االنتشار
استخدم األسئلة أدناه والشكل 12 لمساعدة الطالب في فهم معاني التركيز 

والتوازن.

تُضاف الصبغة إىل املياه بعد 30 دقيقة

C203-39A-MSS12-B

اطرح السؤال: كيف 
تصف تركيز جزيئات 
الماء على كل جانب 

من الغشاء؟ يحتوي 
الجانب األيسر على 

التركيز األقل لجزيئات 
الماء بينما يحتوي 

الجانب األيمن على 
التركيز األعلى منها.

اطرح السؤال: ماذا سيكون تركيز جزيئات 
الماء وجزئيات الصبغة عند الوصول إلى 

التوازن؟ سيكون تركيز جزيئات الماء على كال 
الجانبين متساوًيا، وسيكون تركيز جزيئات الصبغة 

على كال الجانبين متساوًيا أيًضا.

اطرح السؤال: كيف سيبدو شكل الماء في 
الكأس الموجود على اليمين إذا لم يسمح الغشاء 
بمرور أي شيء؟ قد يبقى الماء الموجود في الجانب 

األيمن نظيًفا.
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النقل النشط
أثناء قراءة الطالب عن النقل النشط، اطلب منهم البحث عن أوجه الشبه 

وأوجه االختالف بين النقل النشط والنقل غير النشط.

أسئلة توجيهية

ما نوع االنتقال عبر غشاء الخلية 
الذي يتطلب استخدام الخلية 

للطاقة؟

يستخدم النقل النشط طاقة الخلية. بينما 
ال يستخدم النقل غير النشط طاقة 

الخلية.

كيف يختلف انتقال الجزيئات من 
تركيز إلى آخر بين النقل النشط 

والنقل غير النشط؟

خالل النقل النشط، تنتقل المادة من 
منطقة أقل تركيًزا إلى منطقة أعلى تركيًزا. 

وهذا ُيعّد عكس النقل غير النشط الذي 
تنتقل خالله المادة من منطقة أعلى تركيًزا 

إلى منطقة أقل تركيًزا.

متى تحتاج الخلية إلى استخدام 
النقل النشط؟

تحتاج الخلية إلى استخدام النقل النشط 
المتصاص المواد المغذية التي تحتوي على 

تركيز أقل خارج الخلية أو للتخلص من 
الفضالت التي تحتوي على تركيز أقل 

داخل الخلية.

ق م

ض م

أ م

الخاصية األسموزية—انتشار المياه
ر االنتشار الميسَّ

ساعد الطالب في الربط بين النقل غير النشط واالنتشار واالنتشار الُميّسر عن 
طريق طرح األسئلة التالية.

أسئلة توجيهية

لماذا ُيعتَبر وجود البروتينات الناقلة 
أمًرا ضرورًيا لتحريك بعض 

الجزيئات من منطقة أعلى تركيًزا 
إلى منطقة أقل تركيًزا؟

قد تختلف اإلجابات لكن يجب أن تتضمن 
فكرة أّن حجم بعض الجزيئات يكون كبيًرا 

جًدا لدرجة ال تسمح بمرورها من خالل 
غشاء نصف نفاذ بدون مساعدة من هذه 

البروتينات الخاصة.

كيف تنتقل المواد عبر غشاء الخلية 
في االنتشار الُميّسر؟

تقوم البروتينات الناقلة التي ُتسّمى 
البروتينات القنوية والبروتينات الحاملة بنقل 

المواد عبر غشاء الخلية في االنتشار 
الُميّسر.

لماذا ُيعّد االنتشار الُميّسر نوًعا من 
النقل غير النشط؟

يقوم االنتشار الُميّسر بنقل المواد عبر غشاء 
الخلية بدون استخدام طاقة الخلية.

ق م

ض م

أ م
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النقل النشط
من الضروري أحياًنا استهالك الخلية للطاقة عند 

مرور المواد الخلوية عبر األغشية. والنقل النشط هو 
حركة المواد عبر غشاء الخلية باستخدام طاقة الخلية 

فحسب. 

تذكر أّن النقل غير النشط هو حركة المواد من 
مناطق أعلى تركيًزا إلى مناطق أقل تركيًزا. باإلضافة 

إلى ذلك، تنتقل المواد المتحركة عن طريق النقل 
النشط من مناطق أقل تركيًزا إلى مناطق أعلى 

تركيًزا، كما هو مبيَّن في الشكل 14.
إّن النقل النشط مهّم بالنسبة إلى الخاليا والعضيات 

إذ يمكن أن تمتص الخاليا المواد المغذية الالزمة من 
البيئة من خالل البروتينات الحاملة باستخدام النقل 
النشط. ويحدث ذلك حتى إذا كانت تركيزات هذه 

المواد المغذية في البيئة أقل من تركيزاتها داخل 
الخلية. كما أّن بعض الجزيئات األخرى والفضالت 

تخرج من الخاليا عن طريق النقل النشط.

االبتالع واإلخراج الخلوي
تكون بعض المواد كبيرة للغاية بحيث ال تستطيع أن 

تدخل غشاء الخلية من خالل االنتشار أو باستخدام 
بروتين ناقل. لذلك، يمكن أن تدخل هذه المواد إلى 

ح  الخلية من خالل عملية أخرى. إّن االبتالع، الموضَّ
في الشكل 14، هو عملية تقوم خاللها الخلية 

بامتصاص مادة ما عن طريق إحاطتها بغشاء الخلية. 
وتستخدم عدة أنواع مختلفة من الخاليا عملية 
االبتالع. على سبيل المثال، تمتص بعض الخاليا 
البكتيريا والفيروسات مستخدمًة عملية االبتالع.

تكون بعض المواد كبيرة للغاية بحيث ال تستطيع 
أن تغادر الخلية من خالل االنتشار أو باستخدام 

بروتين ناقل. لذلك، فقد تغادر هذه المواد الخلية 
مستخدمة طريقة أخرى. إّن اإلخراج الخلوي، 

ح في الشكل 14، عملية تفرز فيها حويصالت  الموضَّ
الخلية محتوياتها خارج الخلية. فتتخلص الخلية من 

البروتينات ومواد أخرى عبر هذه العملية.

الشكل 14 ُيستخدم النقل النشط غالًبا جللب املواد الغذائية الالزمة 
إىل اخللية. ويعمل كّل من االبتالع واإلخراج اخللوي على نقل املواد 

الكبرية للغاية اليت ال متّر عرب غشاء اخللية وذلك بطرق أخرى. 
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ر االنتشار الميسَّ
بعض الجزيئات كبيرة للغاية أو غير قادرة كيميائًيا 
على االنتقال عبر الغشاء عن طريق عملية االنتشار. 

عند مرور الجزيئات عبر غشاء الخلية مستخدمة 
بروتينات خاصة ُتسّمى البروتينات الناقلة، ُيسّمى هذا 
ر. وعلى غرار االنتشار والتناضح، ال  االنتشار الميسَّ

ر أن تستهلك الخلية طاقًة. كما  يتطلب االنتشار الميسَّ
هو مبيَّن في الشكل 13، يحتوي غشاء الخلية على 

بروتينات ناقلة. تشتمل البروتينات الناقلة على نوعين 
هما البروتينات الحاملة والبروتينات القنوية. تنقل 

البروتينات الحاملة الجزيئات الكبيرة، مثل الجلوكوز 
وهو أحد جزيئات السكر، عبر غشاء الخلية بينما تعمل 

البروتينات القنوية على إنشاء مسام عبر الغشاء. تمّر 
جزيئات ذرية، مثل أيونات الصوديوم والبوتاسيوم، عبر 

غشاء الخلية عن طريق البروتينات القنوّية.

الشكل 13 ُتستخدم الربوتينات الناقلة لتحريك اجلزيئات الكبرية 
إىل داخل اخللية أو إىل خارجها.

الربوتني
القنوي

خارج
اخللية

داخل
اخللية

الربوتينات
الناقلة

C203-16A-MSS12

أصُف
وّزع أفكار هذا القسم الرئيسة في هذا اإلطار.
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التقييمالتوّسعاالستكشافالمشاركة الشرحالشرح

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

التدريس المتمايز
ق م أغشية من الصلصال اطلب من مجموعة ثنائية من الطالب 

استخدام الصلصال لنمذجة غشاء خلية يحيط بخلية. ثم اطلب من 
الطالب استخدام جسم صغير، مثل بازالء مقسومة مجففة، لنمذجة 

عمليات االبتالع واإلخراج الخلوي.

أ م توضيح النقل اطلب من الطالب العمل في مجموعات لتخطيط 

عرض توضيحي ألنواع النقل المختلفة باستخدام أجسام الطالب كغشاء 
الخلية والبروتينات الناقلة والمواد. ثم اطلب منهم مشاركة العرض 

التوضيحي.

أدوات املعلم

عرض المعلم التوضيحي
مساحة السطح والحجم استخدم نماذج مكعبات أو مكعبات سكر 
لمساعدة الطالب في تصور مدى تغير مساحة سطح الخلية وحجمها 

بتغير الحجم.
1.  ضع مكعًبا على طاولة واطلب من الطالب مالحظة مساحة سطحه 

وحجمه.

2.  استخدم مكعًبا بالحجم نفسه إلنشاء مكعب بعرض أربعة مكعبات على 
كل جانب. واطلب من الطالب مالحظة مساحة سطحه وحجمه.

3.  اطرح السؤال:  كم عدد المكعبات التي تّكون المكعب 
الكبير؟ 64 كيف يمكن المقارنة بين حجم المكعب الصغير 

والمكعب الكبير؟ يكون حجم المكعب الكبير أكبر 64 ضعًفا عن حجم 
المكعب الصغير.

4.  اطلب من الطالب تصور أوجه المقارنة بين المساحات السطحية 
للمكعبين الكبير والصغير عن طريق حساب جوانب المكعب الصغير 

وجميع الجوانب المرئية في المكعب الكبير.

حقيقة ترفيهية
ماذا يتوفر للعشاء؟ تحصل العديد من الكائنات الحية الصغيرة أحادية 

الخلية، مثل األميبا، على الطعام عن طريق ابتالع الكائنات الحية األصغر 
أو جزيئات الطعام. وتكون الحويصلة التي تكّونت هي فجوة الطعام. 

وُيسمى هذا النوع من االبتالع بالبلعمة.

االبتالع واإلخراج الخلوي
أثناء قراءة الطالب عن االبتالع واإلخراج الخلوي، اطلب منهم إيجاد روابط مع 

أنواع النقل األخرى.

أسئلة توجيهية

ما أوجه االختالف بين االبتالع 
واإلخراج الخلوي؟

خالل االبتالع، يتم امتصاص المادة داخل 
الخلية. وخالل اإلخراج الخلوي، يتم تحرير 

المادة خارج الخلية.

كيف تدخل المواد إلى الخاليا 
وتغادرها؟

تدخل المواد إلى الخاليا وتغادرها من خالل 
غشاء الخلية باستخدام إما النقل غير 

النشط، مثل االنتشار أو الخاصية األسموزية 
أو االنتشار الميسر، أو باستخدام النقل 
النشط، بما في ذلك االبتالع واإلخراج 

الخلوي.

كيف يمكن أن تدخل المواد إلى 
خلية وتغادرها بدون المرور عبر 

غشاء الخلية؟ اشرح إجابتك.

ال تمّر المواد عبر غشاء الخلية عند دخولها 
أو مغادرتها خلية من خالل عملية االبتالع 

أو اإلخراج الخلوي. بل ُيحيط غشاء الخلية 
بالمواد الموجودة في االبتالع لتكوين 

حويصلة. وفي االخراج الخلوي، يتصل 
غشاء الحويصلة بغشاء الخلية ويحرر المواد 

إلى الخارج.

الثقافة المرئية: النقل النشط
ساعد الطالب في التمييز بين البروتينات الحاملة المستخدمة لالنتشار الُميّسر 

وبين البروتينات الحاملة المستخدمة للنقل النشط المبّينة في الشكل 14.

ق م

ض م

أ م

اطرح السؤال: كيف يمكنك القول إّنه يتم استخدام هذه البروتينات 
الحاملة للنقل النشط بداًل من االنتشار الميسر؟ تنتقل المواد من منطقة 

أقل تركيًزا إلى منطقة أعلى تركيًزا. 
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المشاركة االستكشاف التوّسع الشرحالتقييم التقييم ّعاالستكشافالمشاركة التقييمالتوس التقييمالتوّسعالشرح

مهارات الرياضيات

استخدام النسب
اشرح للطالب أّنهم سيقومون باحتساب النسبة بين مساحة سطح وحجم الخلية.

تدريب
اطلب من الطالب اإلجابة عن سؤال التدريب. إّن النسبة بين مساحة سطح 

وحجم خلية يبلغ طول جوانبها mm  3 هي 2:1.

حجم الخلية والنقل
قبل أن يقرأ الطالب عن حجم الخلية والنقل، راجع أهمية نقل الخلية للبقاء 

على قيد الحياة. ثم ساعد الطالب في الربط بين حجم الخلية والنقل.

أسئلة توجيهية

ما مساحة سطح الخلية، وما حجم 
الخلية؟

إّن مساحة سطح الخلية هي المساحة التي 
يغطيها غشاء الخلية. أما حجم الخلية، 
فهو مقدار المساحة داخل غشاء الخلية.

كيف يؤثر حجم الخلية في نقل 
المواد؟

كلما أصبحت الخلية أكبر، ازداد حجمها 
بشكل أسرع من مساحة سطحها، مما 

يجعل نقل ما يكفي من المواد لدعم الخلية 
أكثر صعوبة.

لماذا تكون عملية النقل أكثر صعوبة 
كلما ازداد حجم الخلية بشكل أسرع 

من مساحة سطحها؟

قد يقترح الطالب أّن الحجم األكبر يحتاج 
إلى المزيد من المواد الغذائية، كما ينتج 
فضالت أكثر مما يمكن لمساحة السطح 
األصغر نقلها إلى داخل الخلية وخارجها.

ق م

ض م

أ م
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تصّور املفاهيم

تلخيص المفاهيم

ينتقل بعض الجزيئات 
من مناطق أقل تركيًزا 

إلى مناطق أعلى تركيًزا 
من خالل عملية النقل 

النشط.

تنقل البروتينات جزيئات 
أكبر حجًما عبر غشاء 

الخلية في عملية االنتشار 
ر. الميسَّ

يمكن أن تنتقل الجزيئات 
الصغيرة من منطقة أعلى 

تركيًزا إلى منطقة أقل 
تركيًزا عن طريق االنتشار.

مراجعة  10.3

1.  كيف تدخل المواد إلى الخاليا وتغادرها؟

2.   كيف يؤثر حجم الخلية في نقل المواد؟

407 الدرس 10.3 مراجعة   
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الربوتني
القنوي

خارج
اخللية

داخل
اخللية

الربوتينات
الناقلة

C203-16A-MSS12-B

C203-17A-MSS12-B

حجم الخلية والنقل
ر أهمية حركة المواد الغذائية والفضالت ومواد أخرى إلى داخل الخلية  تذكَّ

أو خارجها للبقاء على قيد الحياة. حتى تحدث هذه الحركة، يجب أن 
تكون مساحة غشاء الخلية كبيرة مقارنة بحجمها. فمساحة غشاء الخلية 
هي مساحة سطح الخلية، والحجم هو مقدار الحيز المتاح داخل الخلية. 
مع نمو الخلية، يزداد كّل من حجمها ومساحة سطحها، لكن يزداد حجم 

الخلية بشكل أسرع من ازدياد مساحة سطحها. في حال استمرت الخلية في 
نموها، فستحتاج إلى كميات كبيرة من المواد الغذائية وتنتج كميات كبيرة من 
الفضالت. رغم ذلك، تكون مساحة سطح غشاء الخلية صغيرة للغاية بحيث 
ال تنقل ما يكفي من المواد الغذائية والفضالت عبرها كي تبقى الخلية على 

قيد الحياة.

2.  كيف يؤثر حجم الخلية في 
نقل المواد؟

التأكد من المفاهيم األساسية

مهارات الرياضيات
 النسبة هي مقارنة بين عددين، مثل مساحة السطح والحجم. 

 إذا كانت الخلية مخروطّية الشكل، يمكن حساب مساحة سطحها من خالل ضرب 
طولها )l( في عرضها )w( في عدد الجوانب )6(.

.)h( في ارتفاعها )w( في عرضها )l( يمكن حساب حجم الخلية من خالل ضرب طولها
إليجاد نسبة مساحة سطح الخلّية إلى حجمها، اقسم مساحة سطحها على حجمها.

 في الجدول أدناه، تم حساب نسب السطح إلى الحجم في خاليا يبلغ قياس 
كل جانب فيها mm  1 و mm  2 و mm 4 . الحظ طريقة تغّير النسب عند ازدياد حجم الخلية.

mm2  mm4  mm  1الطول 

mm2  mm4  mm  1العرض

mm2  mm4  mm  1االرتفاع

666عدد الجوانب

 مساحة السطح 
)l × w × عدد 

الجوانب(

 1  mm × 1  mm × 6 
= 6  mm2

 2  mm × 2  mm × 6 
= 24  mm2

 4  mm × 4  mm × 6 
= 96  mm2

 الحجم
)l × w × h(

 1  mm × 1  mm × 1  mm 
= 1  mm3

 2  mm × 2  mm × 2 
mm = 8  mm3

 4  mm × 4  mm × 4  mm
= 64  mm3

نسبة مساحة السطح إلى 
الحجم

    6  mm 2  
 ______ 1  mm 3      =     6 

 __ 1     

أو 6:1
    24  mm 2  

 _______ 8  mm 3      =     3 
 __ 1    

أو 3:1
   6  mm 2  

 ______ 1  mm 3      =     6 
 __ 1    

أو 6:1

تدريب
ما هي نسبة مساحة سطح خلّية إلى حجمها، ِعلمًا أن لهذه الخلّية سّتة جوانب يبلغ طول كلٍّ منها mm  3؟

C08-12C-828242-B

4 mm

4 mm4 mm

2 mm

2 mm2 mm

1 mm
1 mm1 mm

C08-12C-828242-B

4 mm

4 mm4 mm

2 mm

2 mm2 mm

1 mm
1 mm1 mm

C08-12C-828242-B

4 mm

4 mm4 mm

2 mm

2 mm2 mm

1 mm
1 mm1 mm

l × w × 6 = مساحة السطح
l × w × h = الحجم

مساحة السطح
    الحجم
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التقييمالتوّسعاالستكشافالمشاركة التقييمالشرح

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:
النقل غري النشط  •

حجم اخللية والنقل  •

407 الدرس 10.3 مراجعة   
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المشاركة االستكشاف التوّسع الشرحالتقييم التقييم التقييمالتوّسعاالستكشافالمشاركة التقييمالشرح

تفسير المخططات
 8.  اإلخراج الخلوي هو عملية تتصل خاللها حويصالت الخلية بغشاء الخلية 

وتحرر المواد إلى خارج الخلية. عمق المعرفة 1

 9.  االنتشار، االنتشار الُميّسر، النقل النشط عمق المعرفة 1

التفكير الناقد
10.  كلما كانت مساحة السطح أكبر، زاد النقل. عمق المعرفة 2

مهارات الرياضيات
11.   1:1 عمق المعرفة 1

استخدام المفردات
قد تتضمن نماذج اإلجابات ما يلي: ينتقل الماء عبر األغشية عن طريق   .1

الخاصية األسموزية. عمق المعرفة 1

يتطلب النقل النشط الطاقة وينقل المواد من منطقة أقل تركيًزا إلى   .2
المناطق األعلى تركيًزا، بينما ال يتطلب النقل غير النشط طاقة وينقل المواد 

من المناطق األعلى تركيًزا إلى المناطق األقل تركيًزا. عمق المعرفة 2

اإلخراج الخلوي عمق المعرفة 1  .3

استيعاب المفاهيم األساسية
يتطلب النقل النشط استخدام طاقة الخلية ألّن المواد تنتقل من المناطق   .4

األقل تركيًزا إلى المناطق األعلى تركيًزا. عمق المعرفة 2

ُيستخدم االبتالع لنقل المواد الكبيرة جًدا بدرجة ال تسمح بمرورها عبر غشاء   .5
الخلية عن طريق االنتشار أو باستخدام البروتينات الناقلة إلى الخاليا. عمق 

المعرفة 2

إّن الخاصية األسموزية هي حركة الماء عبر غشاء نصف نفاذ، بينما االنتشار   .6
هو حركة الجزيئات الصغيرة من تركيزات أعلى إلى تركيزات أقل وال تتضمن 

دائًما غشاء. عمق المعرفة 3

B. حجم الخلية عمق المعرفة 1  .7
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استخدام	المفردات
استخدم	المصطلح األسموزية في جملة. 	.1

	مّيز	بين النقل النشط والنقل غير النشط. 	.2

العملية التي تقوم من خاللها الحويصالت بإخراج   .3
المواد من الخلية هي ___________________
.___________________________________

استيعاب	المفاهيم	األساسية
اشرح	سبب الحاجة إلى الطاقة في عملية  	.4

النقل النشط.

لّخص	وظيفة االبتالع. 	.5

قابل	بين األسموزية واالنتشار. 	.6

ما الذي تحدده نسبة مساحة سطح الخلّية إلى   .7
حجمها؟

مساحة سطح الخلية  .C 	شكل الخلية	 	.A 	

سعة الخلية  .D حجم الخلية	 	.C 	

تفسير	المخططات
حة أدناه واشرح آلية عملها. حدد	العملية الموضَّ 	.8

C203-17A-MSS12-C

امأل	منّظم البيانات الوارد أدناه  لوصف الطرق  	.9
التي تستخدمها الخاليا لنقل المواد.

النقل عبر الغشاء

التفكير	الناقد
اربط	بين مساحة سطح الخلية ونقل المواد. 	.10

مهارات	الرياضيات

ٍب إلى  احسب	نسبة مساحة سطٍح مكعَّ 	.11
حجمه، إذا كان طول كل من أضالعه يبلغ 

.6  cm
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