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 الباب الثان 

 الخليه وحده البناء والوظيفه
 

 

 

 

 أصغر وحدة بنائية بجسم الكائن الح  يمكنها القيام بجميع الوظائف الحيوية.  الخلية
يا  يتكون من خلية واحدة، مثل  كائن ىح )متخصصة( :الكائنات وحيدة الخلية األميبا والبكتر

امسيوم.   والتر
ة   .تجمع عديد من الخاليا يتكون من :الكائنات عديد الخاليا )جسم اإلنسان يتكون من أكتر من عشر

 تريليون خلية. 

  صفات عامة فالخلية )تتنفس ▪
 
ك كل الكائنات الحية ف  -تتخلص من الفضالت - تتغذي -تشتر

 تنمو( -تتكاثر
 
 
 
 
 

 أصغر الخاليا حجما
  .ية  الخلية البكتتر

 أكتر الخاليا حجما
  .)البيضة غتر المخصبة )بيضة النعامة 

 أطول الخاليا
   .الخلية العصبية 
 

ي  
ن شكل الخاليا والوظيفة الت  هناك عالقة بي 

 :
ً
 تؤديها فمثال

طويلة لنقل الرسائل  الخلية العصبية •
العصبية من الحبل الشوك  )داخل العمود  

 الفقري( إل  أجزاء الجسم. 

   الخلية العضلية •
: أسطوانية وطويلة، تكون ألياف ولها القدرة لع  االنقباض واالرتخاء حتر

 تستطيع أن تتحرك.  
 
 
 

 الخاليا األنسجة األعضاء األجهزة الجسم
 العضيات

 

  أحياء 
الفصل 

 النظرية الخلوية األول
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ي اكتشاف الخلية: 

 جهود بعض العلماء فن

 العمل الذى قام به العالم 

مكتشف الخلية عندما صنع ميكروسكوبا فحص به األنسجة    روبرت هوك
  الفجوة 

النباتية. ووجد أنها تتكون من فجوات )خلية( بالالتينية تعت 
ة.   أو الحجرة الصغتر

 أقوى قدرته   ليفنهوك 
ً
مرة ضعف ، فحص به أجزاء  200صنع ميكروسكوبا

يعتتر أول من شاهد الكائنات المجهرية   مختلفة من الحيوانات. 
 والخاليا الحية. 

 مؤسس النظرية الخلوية،  جميع النباتات تتكون من خاليا   شاليدن

 أجسام كل الحيوانات تتكون من خاليا.   تيودور شوان

شو  الخاليا   الخلية وحدة الوظيفة بجانب أنها وحدة البناء،   في 
الجديدة ال تنشأ إال من خاليا موجودة بالفعل أي أن الحيوان ينتج من  

 حيوان والنبات ينتج من نبات. 

 مبادئ النظرية الخلوية

  خاليا قد تكون منفردة أو متجمعة جميع الكائنات الحية تتكون من .1

  .الخاليا ه  الوحدة الوظيفية األساسية لجميع الكائنات الحية .2

  كانت موجودة من قبل.  الخاليا الجديدة تنشأ من خاليا .3
 تطور الميكروسكوبات 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اكتشاف الخلية
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  عمله عل  ضوء الشمس أو الضوء الصناع  
 
 يعتمد ف

مرة  حسب قوة تكبتر العدسات الزجاجية )الشيئية والعينية( وال يمكن التكبتر  1500   : قوة التكبتر 
 أكتر من ذلك حيث تصبح الصورة  غتر  واضحة. 

  مرة ألن الصورة تكون غتر   1500ال يمكن التكبتر أكتر من 
 واضحة. 

 =  .قوة تكبتر العدسة الشيئية × قوة تكبتر العدسة العينية  مقدار التكبتر

 لزيادة التباين )الحصول علي أوضح صورة(: 

، )لكن األصباغ تقتل  •
ً
نستخدم  األصباغ لتلوين أجزاء محددة من الخلية لتصبح أكتر وضوحا

 الخاليا الحية(. 

 تغيتر مستوي اإلضاءة  •
 
 
 

   
   الميكروسكوب الضون 

ون   الميكروسكوب اإللكتر

يعتمد عل  ضوء الشمس أو الضوء   فكرة العمل  
 الصناع  

ونات ذات   يعتمد عل  حزمة من اإللكتر
 الشعات الفائقة 

نوع 
 العدسات  

 عدسات كهرومغناطيسية  عدسات زجاجية ) شيئية أو عينية (  

تكبتر الكائنات الحية الدقيقة  • الوظيفة 
 واألشياء غتر الحية  

ة الحجم   • فحص تركيب األشياء كبتر
ائح رقيقة  بعد تقطعيه ا إل  شر

 تسمح بنفاذ الضوء خاللها .  

ة جدا تصل إل  مليون   • يظهر  صور مكتر
مرة عل شاشة فلورية أو لوحة تصوير  

 عالية الحساسية. 

•    
كيبات التر معرفة تفاصيل أدق عن التر

 كانت معروفة من قبل. 

يعط  صور عالية التباين بفضل قرص   •
  مقارنة الطول الموىحر  للشعاع 

ون  اإللكتر
 بشعاع الضوء

منخفضة )أقص  تكبتر ال يزيد عن   قوة التكبتر 
مرة ضعف الحجم األصل     1500

 للجسم( 

 )قد تصل إل  مليون مرة أكتر من  
ً
عالية جدا

 الحجم األصل  للجسم (  

  منخفضة  قوة التباين  
ً
 عالية جدا

    • األنواع  
ميكروسكوب المجال الضون 

 الساطع 

ميكروسكوب المجال المظلم .  •
 )أوضح صورة( 

 ميكروسكوب التباين .   •

  الماسح •
ون   الميكروسكوب اإللكتر

  دراسة سطح الخلية . 
 
 يستخدم ف

  النافذ:  •
ون   الميكروسكوب اإللكتر

اكيب الداخلية     دراسة التر
 
يستخدم ف

 للخلية  
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  جميع الكائنات الحية الخلية
 
 ه  وحدة البناء ف

 نواة(  محاطة بغشاء الخلية.  –تتكون الخلية من كتلة بروتوبالزمية )سيتوبالزم  ▪

 

 
: الجدار الخلوي 

ً
: الغشاء الخلوي ) الغشاء البالزم   أوال

ً
 ثانيا

أماكن  
 التواجد 

يحيط بالخلية النباتية  
والطحالب والفطريات وبعض  

يا   أنواع البكتر

يحيط بسيتوبالزم الخلية النباتية والحيوانية  
 .  ويفصل مكوناتها عن الوسط الخارىحر 

كيب  كب من ألياف سليلوزية  التر  *طبقتير  من جزيئات الفوسفوليبيدات:  يتر
✓  

 غشاء رقيق  غالف متصلب   الوصف  

 * حماية وتدعيم الخلية  الوظيفة 
* يسمح بمرور الماء والمواد 
الذائبة  خالله بسهولة ألنه  

 مثقب 

* يغلف الخلية ويفصل بير  محتوياتها والوسط 
 المحيط 

وتوبالزم خارج الخلية   * يمنع انتشار التر
  تنظيم مرور المواد من وإل   

 
* يقوم بدور أساس  ف

 الخلية . 

 

الباب 

 

 التركيب الدقيق للخلية الفصل الثاني
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 سائال ألن الفوسفوليبدات سائلة لذا ترتبط مع  •
ً
يعتتر الغشاء البالزم  تركيبا

 .
ً
ول إلبقاء الغشاء متماسكا وسليما  جزيئات من الكوليستر

 جزيئات الفوسفوليبيدات تتكون من:  •
  خارج وداخل  -1

رؤوس محبة للماء )قابلة للذوبان ( تقابل الوسط المان 
  الخلية. 

 قابلة للذوبان( توجد داخل حشوة الغشاء. ذيول كارهة للماء )غتر   -2
وتير  مطمورة بير  جزيئات الفوسفوليبدات )األهمية(*   جزيئات من التر

 تعمل كمواقع تعرف الخلية عل  المواد المختلفة مثل المواد الغذائية  •

 تعمل كبوابات لمرور المواد من وإل  الخلية.  •
 

 
 
 
 
 

  تراها تحت المجهر. تقع : المكان
  وسط الخلية وه   أوضح عضيات الخلية التر

 
 ف
ً
 غالبا

 الكروي والبيضاوي. : أشكالها 
 تتكون بصورة أساسية من: :  التكوين

غشاء مزدوج يحيط بها يفصل مكوناتها عن السيتوبالزم يتخلله ثقوب تمر   . الغالف النووي: 1
 والسيتوبالزم. من خاللها المواد بير  النواة 

.  . السائل النووي: 2  سائل هالم  شفاف. يحتوي عل  الكروماتير 

 خيوط دقيقة متشابكة وملتفة حول بعضها.  . الكروماتير  3
 بداية االنقسام الخلوي إل  

 
 )الصبغيات(  الكروموسومات يتحول ف

وتينية مثل: اإلنزيمات والهرمونات.   ✓ . النوية4  تقوم بتكوين وإفراز المواد التر
 تقوم بتكوين الريبوسومات.  ✓
 بالخاليا المتخصصة.  ✓

ً
 قد توجد أكتر من نوية بنواة الخلية خصوصا

 
 
 
 
 

 النواة ثالثا  
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 شبه سائل يمأل الحتر  بير  غشاء الخلية والنواة: المكان •

 يتكون بصورة أساسية من: :  التكوين •
 الماء وبعض المواد العضوية وغتر العضوية  -1
 يحتوي عل  شبكة من الخيوط واألنابيب الدقيقة )هيكل الخلية( -2

 تكسب الخلية الدعامة   ▪
 تساعد عل  الحفاظ عل  شكل وقوام الخلية.  ▪
 تعمل كمسارات النتقال المواد المختلفة من موضع آلخر داخل الخلية ▪
  تعرف بعضيات الخلية ومه  نوعان: يحتوي عل  مجمو  ▪

اكيب المتنوعة التر  عة من التر

غتر محاطة بغشاء.  مثل الريبوسومات والجسم  عضيات غتر غشائية:  •
المركزي. 

  

أجسام  -محاطة بغشاء مثل الشبكة اإلندوبالزمية عضيات غشائية:  •
  -الفجوات –الليسوسومات  - الميتوكوندريا -جولحر  

 البالستيدات. 

 

وتير  الوصف •  : عضيات مستديرة تقوم  بتصنيع التر

 المكان والوظيفة:  •
ة إل  السيتوبالزم.  ( أ 

وتير  وتطلقه مباشر   السيتوبالزم )مفردة أو متجمعة(، تنتج التر
 
 بعضها ف

  تنقله الشبكة  ( ب
وتير  التر أغلبها عل  السطح الخارىحر  للشبكة اإلندوبالزمية، تنتج التر

 اإلندوبالزمية خارج الخلية )مثل اإلنزيمات( بعد إدخال بعض التعديالت عليه. 
 
 

 السيتوبالزم رابعا  
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  كل الخاليا الحيوانية )عدا العصبية( وبعض خاليا  المكان •

 
: يوجد ف

 الفطريات. 
  خاليا النبات وال الطحالب ومعظم الفطريات ويوجد بدال منه 

 
ال يوجد ف

  السيتوبالزم تؤدي نفس الوظيفة. 
 
  منطقة ف

يوالن(   : لتكوينا •  يتكون من حبيبتان )سنتر
يول    9يتكون من   السنتر

 
  ثالثيات ف

 
مجموعات من األنيبيبات الدقيقة مرتبة ف

 .  
 شكل اسطوان 

: أهميته •  
 
 : له دور هام ف

يوالن الموجودين عند كل قطب من  .1 انقسام الخلية )علل(. حيث تمتد خيوط المغزل بير  السنتر
 قطتر  الخلية. 

 األسواط واألهداب. تكوين  .2

  
: شبكة من األنيبيبات الغشائية تتخلل جميع أجزاء التكوين •

 السيتوبالزم وتتصل بالغشاء النووي وغشاء الخلية. 

 :  أهميتها •

 نقل المواد داخل الخلية.   •

 نقل المواد بير  النواة والسيتوبالزم.  •
 

 أنواعها:  •
 

 شبكة إندوبالزمية ملساء شبكة إندوبالزمية خشنة

بسبب وجود عدد كبتر من الريبوسومات عل   
 سطحها

 تغيب عنها الريبوسومات 

  الخلية.  •
 
وتير  ف  تختص بتخليق التر

•  . وتير   إدخال التعديالت عل  التر

 تصنيع األغشية الجديدة بالخلية  •

 تختص بتخليق الليبيدات.  •

•  .  تحويل الكربوهيدرات إل  جليكوجير 

الكيميائية  تعديل طبيعة بعض المواد  •
 السامة لتقليل سميتها. 

  خاليا بطانة المعدة والغدد  
 
يزداد تواجدها ف

الصماء )علل( حيث أن هذه الخاليا مسئولة  
 عن إفراز اإلنزيمات والهرمونات. 

  خاليا الكبد. )علل( 
 
 يزداد تواجدها ف

حيث يتم تحويل سكر الجلوكوز إل   
 .  جليكوجير 

 السامة  تقليل سمية بعض المواد الكيميائية
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: مجموعة من األكياس الغشائية المفلطحة مستديرة  التكوين

 األطراف. 
  الخاليا تبعا لنشاطها اإلفرازي )علل( ألنه: : أهميته

 
 تختلف أعداده ف

يختص  باستقبال إفرازات الشبكة اإلندوبالزمية بواسطة   .1
 مجموعة من الحويصالت النقلة. 

 التعديالت عليها. يقوم بتصنيف هذه المواد وإدخال بعض  .2
  الخلية أو يعبئها داخل   .3

 
يوزعها إل  أماكن استخدامها ف

 حويصالت إفرازية تتجه نحو غشاء الخلية فتطردها للخارج كمنتجات إفرازية. 

 .  يرجع سبب التسمية نسبه للعالم كاميلو جولحر 
  النباتات والطحالب باسم 

 
 . الديكتيوسوماتيعرف أيضا باسم معقد جولحر  كما يسم  ف

 
: حويصالت غشائية مستديرة تكونها أجسام جولحر  تحوي بداخلها التكوين

 مجموعة من اإلنزيمات الهاضمة. 
 :  أهميتها

 التخلص من الخاليا والعضيات المسنة أو الهالكة.  .1
2.   

تبتلعها الخلية لمواد بسيطة تستفيد منها هضم المواد الغذائية التر
 الخلية. 

كرات الدم البيضاء تستخدم اإلنزيمات الهاضمة داخلها لهضم  .3
 الليسوسومات لهضم وتدمتر الميكروبات. 

 
  خاليا الدم البيضاء. 

 
 علل: تكتر الليسوسومات ف

ألن كرات الدم البيضاء تستخدم اإلنزيمات الهاضمة الموجودة داخل   
  تغزو الخلية. الليسوسوما

 ت لهضم وتدمتر الميكروبات التر
  الليسوسومات؟ 

 
 علل: ال تتأثر الخلية باإلنزيمات الهاضمة ف

 ألن اإلنزيمات تكون محاطة بغشاء يعزلها عن مكونات الخلية.  
 

 
 : عضيات غشائية كيسية. التكوين

 تتكون من: 
 الجدار عبارة عن غشائير   .1
الداخل  وه  عبارة عن مجموعة من  األعراف  تمتد الغشاء  .2

 الثنيات. 
 أهميتها: 
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  يتم من  األعراف .1
تعمل عل  زيادة مساحة السطح الذي تحدث عليه التفاعالت الكيميائية التر

  خاللها إنتاج الطاقة. 
  الخلية. )علل( ألنها:  الميتوكوندريا  .2

 
 ه  مراكز إنتاج الطاقة ف

 المستودع الرئيس  إلنزيمات التنفس بالخلية.  •

. حيث يمكن ATPالمستودع الرئيس  لتخزين الطاقة الناتجة من التنفس مثل مركب  •

 للخلية استخالص الطاقة 

 
 : أكياس غشائية )تشبه فقاعات ممتلئة بالسائل(. التكوين
 ين الماء والمواد الغذائية أو فضالت الخلية لحير  التخلص منها. : تقوم بتخز األهمية
ة العدد 1: مكانها  ة الحجم وكثتر   الخلية الحيوانية: تكون صغتر

 
 . ف

 2 . ة أو أكتر   الخلية النباتية تكون فجوة واحدة كبتر
 
 . ف

 
  الخلية النباتية فقط. التكوين

 
 : عضيات غشائية متنوعة األشكال توجد ف

 أنواعها: 

اء البالستيدات الملونة البالستيدات عديمة اللون   البالستيدات الخرص 

 تخلو من الصبغات  

  

 . الكاروتير  تحتوي عل  أصباغ 

  تتباين ألوانها بير  األحمر واألصفر 
التر

تقال    والتر

 الكلوروفيلأهم أصباغها 
 األخرص  

وتعمل كمراكز لتخزين 
 النشا

 فيها البناء الضون  يتم  تكسب النبات األلوان المختلفة 

 أوراق الكرنب   توجد
 
ف
خاليا جذر   –الداخلية 
درنات   –البطاطا 

 البطاطس 

 بتالت األزهار 
 
والثمار وجذور   توجد ف

 .اللفت والطحالب الملونة
 األوراق

 
 توجد ف

اء وسيقان  الخرص 
اء  .النباتات الخرص 

كيب  تتكون من:  : **التر
وما. : يحيط بحشوة داخلية غالف مزدوج .1  تسم  ستر
وما  .2 اء. الستر  : الحشوة الداخلية للبالستيدة الخرص 
اصة من األغشية الجرانا  .3 : مجموعة من األقراص متر

  الداخلية عل  هيئة صفائح
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 الختالف 

ً
  تقوم بها. تتنوع األنسجة تبعا

 الكائنات الحية واألنشطة  والوظائف الحيوية التر

  تنتظم مع بعضها. النسيج •
 : مجموعة من الخاليا المتخصصة التر

 : النسيج العضل  المكون لجدار القلب تنتظم فيه الخاليا العضلية القلبية بعضها مع بعض. مثل
 

 النسيج المركب النسيج البسيط  أنواع األنسجة

كيب  التر
 الشكل  

 
الخاليا المكونة له تتماثل ف

كيب والوظيفة   .والتر
خالياه تتكون من أكتر من نوع واحد  

  .من الخاليا

 مثال
  –الكولنشيم   –البارنشيم  

 اإلسكلرنشيم  
 نسيج الخشب –نسيج اللحاء 

 يتكون من مجموعة من األنسجة متضافرة معا لتأدية وظائف معينة العضو  •
نسيج ضام )تؤدي معا وظيفة ضخ الدم ألجزاء   -أعصاب -: القلب يتكون من نسيج عضل  قلتر  مثل

 الجسم. 
 

 : مجوعة من األعضاء تعمل معا. الجهاز  •
 : القلب والدم وشبكة األوعية الدموية تكون الجهاز الدوري. مثل 

 
: جسم   يتكون من مجموعة من األنسجة  الكائن الح 
(  -الهضم   -التنفس  –الدوري   –العضل   –العصتر    -جسم اإلنسان  )الجهاز الهيكل   : مثل  اإلخراىحر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 تمايز الخاليا وتنوع األنسجة النباتية والحيوانية الفصل الثالث  أحياء 
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 األنسجة النباتية البسيطة

كيب  األنسجة    مثال الوظيفة  الشكل والي 

النسيج 
 البارنشيم  

* نسيج ىح  خالياه بيضاوية أو 
 مستديرة. 

 * جدر الخاليا رقيقة ومرنة. 
 * بينها فراغات تهوية. 

 * بها بالستيدات. 
* بها فجوة أو أكتر ممتلئة بالماء  

 واألمالح 

 . مسئول عن عملية التهوية 1
2  

 . عملية البناء الضون 
ان المواد الغذائية 3 . اختر 

 كالنشا

درنة 
 البطاطس 

النسيج 
 الكولنشيم  

 * يسم  النسيج اللير  
نسيج ىح  خالياه مستطيلة بعض * 

 .  السر 
* جدرها مغلظة بالسليلوز تغليظ غتر 

 منتظم

تدعيم النبات بإكسابه الليونة  
 المناسبة 

خاليا ساق 
 البقدونس 

النسيج 
  
األسكلرنسر
 م  

 .  * نسيج غتر ىح 
 .  * خالياه مغلظة بمادة اللجنير 

 . تقوية وتدعيم النبات 1
. إكساب النبات المرونة 2

 والصالبة

ثمرة 
ي   الكمتر
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 األنسجة النباتية المركبة )الوعائية أو التوصيلية(

      Phloemاللحاء Xylem الخشب  األنسجة  

 التكوين

 األوعية:  -1
أنابيب عبارة عن صفوف رأسية من  

وتوبالزم والجدر     منها التر
الخاليا تالسر
 العرضية. 

. ترسب عل  جدرانها مادة   اللجنير 
 القصيبات:  -2

وتوبالزم     منها التر
خلية واحدة اختف 

 .  وتلجننت جدرها بمادة اللجنير 
 خاليا برانشيمية.  -3

 . األنابيب الغربالية: 1
 وتالشت  

ً
اصة فوق بعضها رأسيا خاليا متر

 أنويتها. 
: الجدر الفاصلة بير  . الصفائح الغربالية2

السيتوبالزم عل   األوعية يمر من خاللها 
 شكل خيوط سيتوبالزمية. 

خاليا حية تجاور   . الخاليا المرافقة: 3
األنابيب الغربالية تزودها بالطاقة الالزمة 

 للقيام بوظيفتها. 

 الوظيفة
* نقل الماء من الجذر إل  الساق ثم 

 األوراق. 
 * تدعيم النبات

* نقل المواد الغذائية الناتجة من البناء  
  من الورق

 ة لجميع أجزاء الجسم الضون 
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 األنسجة الحيوانية -2

 

 
 : تغط  الجسم من الخارج أو تبطن تجاويفه من الداخل. المكان •

 : يتكون من عدد كبتر من الخاليا المتالصقة تماما يربط بينها مادة خاللية قليلة. الخصائص •

 : الوظيفة •
  بطانة  .1

 
 القناة الهضمية(. امتصاص الماء والغذاء )كما ف

ة الجلد(.  .2   بشر
 
  تكسوها )تغطيها( من االذي والجفاف والميكروبات. )كما ف

 حماية الخاليا التر
  القناة الهضمية والقصبة  .3

 
  يبطنها رطبة ملساء )كما ف

إفراز المخاط لحفظ التجاويف التر
 الهوائية(. 

 : أنواعه •

 المكان التكوين أنواعه األنسجة 

   
الطالن 
 البسيط

   
النسيج الطالن 

  البسيط
 الحرشف 

طبقة واحدة من الخاليا 
 المفلطحة

ات الدموية.   بطانة الشعتر
  
 
جدار الحويصالت الهوائية ف

 الرئة 

   
النسيج الطالن 

 المكعتر  البسيط
طبقة واحدة من الخاليا 

 المكعبة
 بطانة أنيبيبات الكلية 

   
النسيج الطالن 

 العمادي البسيط
الخاليا طبقة واحدة من  

 العمادية
 بطانة المعدة واألمعاء 

   
الطالن 
 المركب

    
النسيج الطالن 

  المصفف 
 الحرشف 

عدة طبقات من الخاليا 
اصة فوق بعضها   المتر

وتكون الطبقة السطحية 
 منها حرشفية

ة الجلد  بشر
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  مادة بير  خلوية )خاللية(. الخصائص •

 
 ما ومغموسة ف

ً
 : خالياه مباعدة نوعا

 المادة بير  الخلوية قد تكون صلبه أو شبه صلبه أو سائلة. * 

 أنواعه:  •

 المكان الوظيفة الخصائص  النسيج

النسيج 
الضام 
 األصيل 

* أكتر األنسجة الضامة 
 
ً
 انتشارا

* يجمع بير  الصالبة  
 المتوسطة والمرونة العالية. 

ضم وربط أنسجة وأعضاء  
الجسم المختلفة، لذلك فهو 

. أكتر األنواع 
ً
 انتشارا

  
 
تحت الجلد ف

 المساريقا. 

النسيج 
الضام 
 الهيكل  

صلبة  المادة بير  الخلوية
)بسبب( ترسيب أمالح 

  العظام 
 
 الكالسيوم ف

 تدعيم الجسم
العظام  

 والغضاريف 

النسيج 
الضام 
  
 الوعان 

 المادة بير  الخلوية سائلة
نقل الغذاء المهضوم  

 والغازات والمواد اإلخراجية. 
 واللمف الدم 
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 : تعرف خالياه بالخاليا العضلية أو األلياف العضلية. الخصائص •

  الجسم بقدرتها عل  االنقباض واالنبساط فتمكن الكائن الح  من الحركة. 
 
  الخاليا ف

ر
 تتمتر  عن باف

 

 أنواعها:  •

 الرسم المكان الخصائص  النسيج

العضالت  
 الملساء

ألياف عضلية ال إرادية غتر  
 مخططة

جدار القناة  -
جدار  -الهضمية. 

 األوعية الدموية
جدار المثانة  -

 البولية 

العضالت   
 المخططة 

ألياف عضلية إرادية 
 مخططة. 

 تتصل بالهيكل العظم  

عضالت اليدين   -
 والرجلير  والجذع

العضالت  
 القلبية 

ألياف عضلية ال إرادية 
 مخططة. 

 تحتوي عل  األقراص البينية 
 القلب فقطجدار  -

نة  األقراص البينية:    عضلة القلب  تربط بير  األلياف العضلية، وتجعل القلب ينبض بصورة متر 
 
توجد ف
  كوحدة وظيفية واحدة. 

  
: تعتتر الخلية العصبية وحدة بناء ووظيفة الجهاز  التكوين •

 .  العصتر 

: مسئولة عن تنظيم األنشطة المختلفة ألعضاء  األهمية •

  ....... الجسم. 
 
 )علل(، ألن خالياه متخصصة ف

داخلية( وتوصيلها   –استقبال المؤثرات الحسية )خارجية  -1
 .  للمخ والحبل الشوك 

 نقل األوامر الحركية من المخ أو الحبل الشوك  إل  أعضاء االستجابة والعضالت والغدد.  -2
 
 
 
 
 

 


