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	ما كنت مصنوعة من؟
 تشكل خاليا جميع الكائنات الحية، بما في ذلك الهيئة الخاصة بك. يظهر هذه الصورة
 مجموعة نموذجية من الخاليا. ولكن ليس كل الخاليا تبدو على حد سواء. الخاليا يمكن أن

	.تختلف في الشكل واألحجام. وأشكال مختلفة وعادة ما يعني وظائف مختلفة

	مقدمة لخاليا
 و الخلية هي أصغر وحدة الهيكلية والوظيفية للكائن الحي. بعض الكائنات الحية، مثل
 البكتيريا، تتكون من خلية واحدة فقط. الكائنات الكبيرة، مثل البشر، وتتألف من تريليونات
 من الخاليا. قارن بني اإلنسان إلى املوز. في الخارج، فإنها تبدو مختلفة جدا، ولكن إذا

	.نظرتم الى وثيقة بما فيه الكفاية سترى أن زنازينهم هي في الواقع مشابهة جدا

	مراقبة الخاليا

 معظم الخاليا صغيرة جدا لدرجة أنه ال يمكنك رؤيتها دون مساعدة من املجهر . لم يكن
 حتى 1665 أن العالم اإلنجليزي روبرت هوك اخترع املجهر ضوء والخاليا األساسية
 لوحظ للمرة األولى. يمكنك استخدام املجاهر الخفيفة في الفصول الدراسية. يمكنك
 استخدام املجهر الضوئي لرؤية الخاليا ( الشكل أدناه ). ولكن العديد من الهياكل في
 خلية صغيرة جدا لنرى مع املجهر الخفيفة. لذلك، ماذا تفعل إذا كنت تريد أن ترى هياكل

	صغيرة داخل الخاليا؟
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	.الخطوط العريضة للخاليا البصل مرئية تحت املجهر الخفيفة

 وضعت العلماء املجاهر أكثر قوة. مجهر الضوء يرسل شعاع من الضوء من ،sفي 1950
 املجهر أكثر قوة، ودعا املجهر االلكتروني ، A .خالل العينة، أو الكائن الذي يدرسون
 يمر شعاع من االلكترونات من خالل العينة. إرسال اإللكترونات من خالل خلية يسمح لنا
 أن نرى أصغر أجزائه، حتى األجزاء داخل الخلية ( الشكل أدناه ). دون املجاهر

	.اإللكترونية، ونحن لن نعرف ما بدا من داخل الخلية مثل
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 مجهرا الكترونيا يسمح للعلماء ملعرفة التفاصيل أكثر بكثير من مجرد ضوء املجهر، كما هو الحال مع هذه العينة من

	.حبوب اللقاح


	نظرية الخلية

 في عام 1858، بعد استخدام املجاهر أفضل بكثير من املجهر هوك األولى، وضعت
 رودولف فيرشو فرضية أن الخاليا تأتي فقط من الخاليا األخرى. على سبيل املثال،
 والبكتيريا، والتي هي كائنات وحيدة الخلية، تقسيم في النصف (بعد أن تنمو بعض)
 لجعل البكتيريا الجديدة. في نفس الطريق، وجسمك يجعل خاليا جديدة عن طريق تقسيم
 الخاليا لديك بالفعل. في جميع الحاالت، والخاليا تأتي فقط من الخاليا التي كانت
 موجودة من قبل. أدت هذه الفكرة إلى تطوير واحد من أهم النظريات في علم األحياء، و

	. نظرية الخلية

	:دول نظرية الخلية التي



	
 1.	
 
	.وتتكون جميع الكائنات الحية من الخاليا     

	
 2.	
       الخاليا على قيد الحياة والوحدات املعيشية األساسية للمنظمة في جميع الكائنات

	.الحية

	
 3.	
 
	.جميع الخاليا تأتي من خاليا أخرى     

 كما هو الحال مع غيرها من النظريات العلمية، وعدة مئات، إن لم يكن اآلالف، من
 التجارب دعم نظرية الخلية. منذ فيرشو خلق نظرية، وقد سبق تحديد أي دليل يناقض

	.ذلك

	الخاليا املتخصصة

 على الرغم من أن الخاليا تشترك في العديد من امليزات نفسها والهياكل، كما أنها يمكن
 أن تكون مختلفة جدا ( الشكل أدناه ). تم تصميم كل خلية في جسمك ملهمة محددة.

	:وبعبارة أخرى، يستند ظيفة الخلية جزئيا على بنية الخلية. على سبيل املثال
	
 •	
        تتشكل خاليا الدم الحمراء مع جيب التي يعوض األكسجني ويجلب إلى خاليا


	.الجسم األخرى

	
 •	
        الخاليا العصبية طويلة ومفتول من أجل تشكيل خط اتصال مع الخاليا العصبية
 األخرى، مثل السلك. بسبب هذا الشكل، فإنها يمكن أن ترسل إشارات بسرعة،

	.مثل الشعور ملس موقد ساخن، إلى الدماغ

	
 •	
 
	.خاليا الجلد مسطحة وتناسب معا بإحكام لحماية الجسم      

 كما ترون، تتشكل الخاليا في الطرق التي تساعدهم على القيام بعملهم. متعددة الخاليا
 (العديد من الخلية) الكائنات الحية لديها العديد من أنواع الخاليا املتخصصة في

	.أجسادهم
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 خاليا الدم الحمراء ( يسار املتخصصة) على حمل األكسجني في الدم. الخاليا العصبية ( مركز تتشكل) إلجراء
 النبضات الكهربائية إلى العديد من الخاليا العصبية األخرى. هذه خاليا البشرة ( يمني ) تشكل "الجلد" من النباتات.

	.الحظ كيف أن خاليا تناسب معا بإحكام


	مستويات املنظمة

 في حني أن الخاليا هي الوحدات األساسية للكائن الحي، ويمكن ملجموعات من الخاليا
 تؤدي وظيفة معا. وتسمى هذه الخاليا املتخصصة ألن لديهم وظيفة خاصة. ويمكن تنظيم
 الخاليا املتخصصة في األنسجة . على سبيل املثال، يتم تنظيم خاليا الكبد إلى أنسجة
 الكبد. ويتم تنظيم أنسجة الكبد الى مزيد جهازا، الكبد. هيئات تتشكل من اثنني أو أكثر
 من األنسجة املتخصصة تعمل معا ألداء وظيفة. جميع األجهزة، من قلبك إلى الكبد،

	.تتكون من مجموعة منظمة من األنسجة
 هذه األجهزة هي جزء من منظومة أكبر، و نظم الجهاز . على سبيل املثال، يعمل الدماغ
 جنبا إلى جنب مع الحبل الشوكي واألعصاب األخرى لتشكيل نظام العصبي. ويجب
 تنظيم هذا النظام مع الجهاز أجهزة الجسم األخرى، مثل نظام الدورة الدموية والجهاز
 الهضمي، لجسمك على العمل. نظم الجهاز العمل معا لتشكيل الكائن الحي بأكمله.

	.( هناك العديد من مستويات التنظيم في الكائنات الحية ( الشكل أدناه

��� 	


	.مستويات التنظيم، من الذرة إلى الكائن الحي




	مفردات اللغة
	
 •	
        الخلية : وحدة أساسية هيكل وظيفة من الكائنات الحية، والوحدة األساسية


	.للحياة

	
 •	
        نظرية الخلية : النظرية العلمية التي يتم إجراؤها كل الكائنات الحية مكونة من
 خاليا، تحدث جميع وظائف الحياة داخل الخاليا، وجميع الخاليا تأتي من الخاليا

	.املوجودة بالفعل

	
 •	
 
	.املجهر االلكتروني : مجهر يستخدم شعاع من االلكترونات لتكبير كائن      

	
 •	
 
	.املجهر : أداة يستخدم العدسات املكبرة إلنتاج صور من األشياء الصغيرة      

	
 •	
 
	.الجهاز : األنسجة التي تعمل معا ألداء وظيفة متخصصة      

	
 •	
 
	.نظام الجهاز : األجهزة التي تعمل معا ألداء وظيفة معينة      

	
 •	
 
	.نسيج : مجموعات من الخاليا التي تعمل معا ألداء وظيفة محددة      


	ملخص
	
 •	
        وقد لوحظت خاليا األول تحت املجهر الضوء، ولكن املجاهر اإللكترونية اليوم تسمح


	.للعلماء إللقاء نظرة فاحصة على الداخل من الخاليا

	
 •	
 
	:تقول نظرية الخلية التي      

	
 ◦	
 
	.وتتكون جميع الكائنات الحية من الخاليا              

	
 ◦	
                الخاليا على قيد الحياة والوحدات املعيشية األساسية للمنظمة في جميع

	.الكائنات الحية

	
 ◦	
 
	.جميع الخاليا تأتي من خاليا أخرى              

	
 •	
        ويتم تنظيم الخاليا في األنسجة، والتي يتم تنظيمها في األجهزة، والتي يتم

	.تنظيمها في أجهزة الجسم، والتي يتم تنظيمها إلنشاء الحي كله


	ممارسة



 استخدام شريط انزالق لزوم في هذه الرسوم املتحركة للحصول على فكرة عن األحجام

	.النسبية لخاليا الجسم
	
 •	
       //:http حجم الخلية ومقياس - جامعة والية يوتا في

learn.genetics.utah.edu/content/begin/cells/scale/	

	
 1.	
 
	ما هو متوسط حجم حبة امللح؟     

	
 2.	
       كيف كبيرة هو املتقلبة األميبا؟ كيف كبيرة هو متناعلة؟ تذكر هذه العالقة لعند

	.دراسة األميبا

	
 3.	
       كيف كبيرة هي خاليا الجلد؟ كيف كبيرة هي خاليا الدم الحمراء؟ يمكنك التفكير

	.في أي مشاكل التي قد توجد إذا تم عكس هذه العالقة؟ شرح تفكيرك تماما

	
 4.	
       القولونية بكتيريا؟ كيف كبيرة هو الحبيبات الخيطية؟ تذكر هذه .E كيف كبيرة هو

	.العالقة لعند دراسة تعايش جواني

	
 5.	
 
	هي جميع الخاليا نفس الحجم؟     


	مراجعة
	
 1.	
 
	ما هو نوع من املجهر سيكون من األفضل لدراسة الهياكل وجدت داخل الخاليا؟     

	
 2.	
 
	ما هي األجزاء األساسية الثالثة للنظرية الخلية؟     

	
 3.	
       وفقا لنظرية الخلية، يمكنك إنشاء خلية عن طريق الجمع بني الجزيئات في املختبر؟

	ملاذا أو ملاذا ال؟

!


