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	ال خاليا النباتات لها مثل لك؟

 نعم، الخاليا الخاصة بك هي في الواقع مشابهة جدا لخاليا النبات. على سبيل املثال، هم
 كل من خاليا حقيقية النواة، وكالهما يحتوي على الحمض النووي في النواة، وكالهما
 صنع البروتينات في الريبوسومات. ومع ذلك، تختلف الخاليا النباتية أيضا في بعض

	.طرق حاسم من الخاليا الخاصة بك


	خاليا النبات
 على الرغم من أن النباتات والحيوانات على حد سواء حقيقيات النوى، الخاليا النباتية
 تختلف في بعض النواحي من الخاليا الحيوانية ( الشكل أدناه ). الخاليا النباتية لديها
 فجوة مركزية كبيرة، وتحيط بها جدار الخلية، ويكون البالستيدات الخضراء، والتي هي

	. عضيات البناء الضوئي
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 والخلية النباتية لديها العديد من امليزات التي تجعلها مختلفة من الخلية الحيوانية، بما في ذلك جدار الخلية، وفجوات

	.ضخمة، والبالستيدات الخضراء، والتي الضوئي


	فجوات
 األولى، الخاليا النباتية لديها فجوة مركزية كبيرة أن يحمل مزيج من املاء واملغذيات،
 والنفايات. فجوة خلية النبات يمكن أن تشكل 90٪ من حجم الخلية. فجوة مركزية كبيرة
 يخزن أساسا املياه. ما يحدث عندما ال يحصل النبات ما يكفي من املياه؟ في الخاليا

	.الحيوانية، الفجوات هي أصغر من ذلك بكثير


	جدار الخلية



 الثاني، الخاليا النباتية لها جدار الخلية ، في حني أن الخاليا الحيوانية ال ( الشكل
 أدناه ). جدار الخلية يحيط غشاء البالزما ولكن ال تبقي املواد من دخول أو مغادرة الخلية.

	.جدار الخلية يعطي قوة الخلية النباتية والحماية
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In this photo of plant cells taken with a light microscope, you can see green chloroplasts, as well 
as a cell wall around each cell.	



	البالستيدات
 وهناك فرق ثالث بني الخاليا النباتية والحيوانية هو أن النباتات لديها عدة أنواع من
 العضيات تسمى البالستيدات . وهناك عدة أنواع مختلفة من البالستيدات في الخاليا
 النباتية. على سبيل املثال، البالستيدات الخضراء الالزمة لعملية التمثيل الضوئي،
 امللونة الزاهية إعطاء chromoplastsالنشا أو النفط، و leucoplasts ويمكن تخزين
 بعض الزهور وثمارهم األصفر والبرتقالي، أو اللون األحمر. ذلك هو وجود البالستيدات
 الخضراء والقدرة على الضوئي، التي هي واحدة من السمات املميزة لهذه املحطة. أي
 حيوان أو الفطريات يمكن الضوئي، وفقط بعض األوالنيات قادرون على. واألوالنيات

	.الضوئي هي األوالنيات بالنتليكي، ممثلة أساسا من الطحالب وحيدة الخلية


	مفردات اللغة
	
 •	
        جدار الخلية : الطبقة الخارجية صعبة من الخاليا النباتية التي تساعد على دعم


	.وحماية الخلية، كما وجدت حول الخاليا البكتيرية
	
 •	
 
	.بالستيدات الخضراء : العضيم الذي ينفذ عملية التمثيل الضوئي في النباتات      
	
 •	
        التمثيل الضوئي : العملية التي من خاللها الكائنات الحية محددة (بما في ذلك

 جميع النباتات) استخدام طاقة الشمس لجعل املواد الغذائية الخاصة بهم من



 ثاني أكسيد الكربون واملاء؛ عملية تحويل الطاقة من الشمس، أو الطاقة الشمسية،

	.إلى الكربوهيدرات، وهو نوع من الطاقة الكيميائية

	
 •	
 
	.صانعة : عضية صغيرة غشاء محدد من الخاليا النباتية مع وظائف مختلفة      
	
 •	
        فجوة : مساحة متجهة الى غشاء داخل الخلية املستخدمة لتخزين املياه،


	.والنفايات، واملواد املغذية


	ملخص
	
 •	
        الخاليا النباتية والحيوانية تختلف في أن النباتات لديها فجوة مركزية كبيرة، في


	.حني أن الحيوانات لديها فجوات صغيرة
	
 •	
        لديهم خاليا النبات أيضا جدران الخاليا والبالستيدات، في حني أن الخاليا


	.الحيوانية ال


	ممارسة

	.استخدام املوارد أدناه لإلجابة على األسئلة التالية

	
 •	
       //:http النبات والحيوان الرسوم املتحركة الخليوي - خاليا حية في
www.cellsalive.com/cells/cell_model.htm	


	
 1.	
 
	.مقارنة وفجوات الخاليا النباتية وفجوات الخاليا الحيوانية     
	
 2.	
 
	مماثلة ملظهر جهاز جولجي؟ thylakoids كيف هو مظهر من     
	
 3.	
       ما هو نوع من الغشاء ال يكون البالستيدات الخضراء؟ ما عضية أخرى لديها نفس


	النوع من الغشاء؟
	
 4.	
 
	ما هي امليزات لم الخاليا النباتية ان تكون مشتركة مع الخاليا الحيوانية؟     


	مراجعة
	
 1.	
       ما هي ثالثة الهياكل التي تم العثور عليها في الخاليا النباتية ولكن ليس في


	الخاليا الحيوانية؟
	
 2.	
      ما هي بعض الوظائف املحتملة اللبالستيدات؟


