
 

 

 
 اإلشكالیة: كیف تبدو الخلیة بالمجھر االلكتروني؟

 . 85ص  1تروني:  الوثیقة : مالحظة خلیة حیوانیة بالمجھر االلك2-1

 تتكون الخلیة الحیوانیة من المكونات لتالیة(البیانات)

 غشاء ھیولي. -1
 ھیولى. -2
 غالف نووي. -3
 ثقب نووي -4
 میتوكوندري -5
 شبكة ھیولیة فعالة -6
 جسیم مركزي -7
 نویة -8
 عصارة نوویة -9

 تكون النواة. 8+4+3مالحظة: العناصر رقم: 

 86ص  2: الوثیقة : مالحظة خلیة نباتیة  بالمجھر االلكتروني2-2

 تتكون الخلیة النباتیة من المكونات التالیة:  البیانات 

 جدار بیكتوسیلیلوزي -10
 ھیولى -11
 نویة -12
 نواة -13
14-  
 صانعات خضراء  -15
 میتوكوندري -16
 فجوة -17
 ریبوزومات  -18

 : العناصر المشتركة بین الخلیة النباتیة و الحیوانیة : كال الخلیتین یحتوي على :2-3

 بكة ھیولیة فعالة، جھاز كولجي ، نواة، ریبوزمات .غشاء ھیولي، میتوكوندري، ش -

 : الصفات الممیزة لكل نمط من الخالیا :2-4

 الخلیة النباتیة : تتمیز بوجود جدار بیكتو سیلیلوزي ، فجوة نامیة، صانعات خضراء •
 الخلیة الحیوانیة: تتمیز بوجود جسیم مركزي ، فجوة غیر نامیة •

  87ص  3االلكتروني: الوثیقة  : مالحظة خلیة بكتیریا بالمجھر2-5

 تتكون الخلیة البكتیریا من  :  

 محفظة -1
 غشاء ھیولي -2
 صبغي حلقي -3

مالحظة: تعتبر البكتیریا بدائیة النواة ( غیر حقیقیة النواة) خلیة ألنھا تبدي نمس النمط البنیوي حیث تتكون من غشاء 
 ھیولي الذي یضم الریبوزمات وخیط صبغي حلقي .

 

 الحیة الكائنات وحدة:  2  التعلمي المجال
 بنیویة وحدة الخلیة: 1التعلمیة الوحدة
 . االلكتروني بالمجھر الخلیة دراسة –:الدرس

 دروس علوم الطبيعة و احلياة 

 علوم جتريبية الثانية ثانوي                            

 موقع عیون البصائر التعلیمي



 الخالصة

 جمیع الخالیا نفس مخطط التنظیم : سیتوبالزم محددة بغشاء ھیوليتبدي -1

 نمیز على أساس وجود او غیاب شبكة داخلیة ( الغشاء النووي) في الھیولى األساسیة نمطین من الخالیا:-2

 خالیا حقیقیة النواة: تحتوى على شبكة غشائیة داخلیة( غشاء نووي یحیط بالنواة)  •
 على ھذه الشبكة ( عدم وجود الغشاء النووي) . ىال تحتو خالیا غیر حقیقیة النواة: •

 العضیات الموجودة داخل النواة تحدد اما ب : -3

 غشاء ھیولي مزدوج: النواة ، المیتوكوندري، الصانعات الخضراء  •
 غشاء بسیط(غیر مضاعف): الشبكة الھیولیة المحببة والملساء ، األجسام القاعدیة ( جھاز كولجي) ، الفجوات . •

العضیات الموجودة داخل السیتوبالزم تكون ذات بنیة مجزاة  ( منفصلة) ، أما الخلیة البكتیریا فال تظھر ھذه البنیة  -4
 المجزاة .

 98* ارسم مخطط الحصیلة ص  
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