


ْٕٔ خْٕش انخهٛت :البروتوبالزم -1

 ٔغشبء سغر انخهٛت ”ٔٚشًم كم يٍ ,انسٙ

.“انُٕاة ٔ انسٛخٕبالصو

حخكٌٕ انُٕاة يٍ كخهت دائشٚت : النواة-أ

صغٛشة يٍ انبشٔحٕبالصو األكثش كثبفت حسًٗ 

ٕٔٚخذ ..يسبعت بغشبء َٕٔ٘,بالصيب انُٕاة
..:فٙ انُٕاة  يب ٚهٙ

شبكت يٍ حشاكٛب عهٗ شكم خٕٛط عٕٚهت  

 انكشٔيبحٍٛٔحسخٕ٘ خٕٛط , كروهاتينحسًٗ 

اَمسبو اَمسبو  ٔاثُبء.. عهٗ انًٕاد انٕساثٛت

ٔحصبر  انكشٔيبحٍٛخٕٛط  حخكثفانخهٛت 

.كروهوسوهاثيهفٕفت حسًٗ  اشكبل

.نوياثحشاكٛب كشٔٚت حسًٗ  

ٚفصم انًسخٕٖ انُٕاة عٍ غالف نووي   

.انسٛخٕبالصو

 اإلَمسبوْٙ انًسئٕنت عٍ عٍ عًهٛت والنواة 

ْٔٙ انًسئٕنت عٍ بمبء ,ٔانخكبثش نذٖ انخهٛت

.انخهٛت زٛت



ْٕٔ اندضء انز٘ ٚسٛظ :السيتوبالزم-ب

ْٕٔ ,ببنُٕاة ْٕٔ ٚكٌٕ اكبش خضء يٍ انخهٛت

.    انًكبٌ انز٘ حسذد فّٛ حفبعالث انخهٛت

 انعضٛبثٔٚخكٌٕ انسٛخٕبالصو يٍ بعط 

:..انًًٓت يُٓب

عصٕٚت  عضٛبثعببسة عٍ :الويثوكندريا 

انغبلت انالصيت يٍ  اعالقانشكم حعًم عهٗ 

.انخُفس انخهٕ٘ اثُبءانًٕاد انغزائٛت 

عببسة عٍ فشاغ يًخهئ  انفدِٕ:الفجواث 

.بسبئم يسبط بغشبء ًُٚع خشٔخّ

غبنبب نهخالٚب انسٕٛاَٛت فدٕاث ٕٔٚخذ ...

حخخفٙ يع  آَبصغٛشة ٔغٛش دائًت أ٘ 

انٕلج

عببسة عٍ شكهٍٛ يٍ :الوركسيهالحبيباث  

,  انخشاكٛب انذلٛمت لشٚبت يٍ بعضٓب انبعط

.ٔنٓب دٔس كبٛش فٙ اَمسبو انخالٚب

ٚسٛظ غشبء سغر انخهٛت :غشاء سطح-ج 

ْٕٔ غشبء شبّ ,بالصو يٍ انخبسج ببنسٛخٕ

يٍ  ٔانخشاختيُفز ٚخسكى فٙ انًٕاد انذاخهت 

انخهٛت 



ال حخخهف انخهٛت انُببحٛت فٙ انخشكٛب عٍ 

انخهٛت انسٕٛاَٛت يع ٔخٕد بعط انفشٔق 

ْٙٔ:-

فٙ انخهٛت انُببحٛت عهٗ جدار خلوي ٔخٕد  

.عكس انسٕٛاَٛت

خالٚب انُببحبث عهٗ  هعـظنحسخٕ٘  

ْٔٙ يبدة حمٕو ( انكهٕسٔفٛم)انٛخضٕس 

بعًهٛت انبُبء انضٕئٙ يع ٔخٕد انضٕء 

.ٔثبَٙ أكسٛذ انكشبٌٕ

ٔحسخٕ٘ انخهٛت انُببحٛت أٚضب عهٗ فدِٕ  

كبٛشة ٔنكٍ حأخز يسبذ اكبش يٍ انخهٛت 

ْٔٙ دائًت ٔال حخخفٙ عهٗ  هركسيتٔحكٌٕ 

.عكس انخهٛت انسٕٛاَٛت

عهٗ زبٛببث ال تحتوي انخالٚب انُببحٛت  
.ألَٓب ال حُمسى Center Yul))يشكضٚت 

يعظى انخالٚب انُببحٛت عهٗ يبدة  حسخٕ٘.....

ْزِ  بٓبانٛخضٕس الٌ بعط انخالٚب ال حٕخذ 

يثم )انًبدة ألَٓب ال حمٕو ببنبُبء انضٕئٙ 

(.انخالٚب اندزسٚت



ْٙ انعًهٛت انخٙ حصبر فٛٓب انخهٛت :التوايس

....يخخصصت ألداء ٔظٛفت يسذدة

يثال خالٚب انذو انسًشاء نهضٚبدة يٍ  حخًبٚض

نهسصٕل عهٗ كًٛت اكبش  ٔيسبزت انسغر 

يٍ األكسدٍٛ فٙ الم يسبزت 

(.انصٕسة فٙ األعهٗ.)يًكُّ

..................................

ٔحخًبٚض انخهٛت انشعٛشة اندزسٚت عٍ عشٚك 

صٚبدة َسبت انسغر إنٙ زدى انخهٛت ٔرنك 

بضٚبدة عٕل ٔصغش لصش انخهٛت بغشض 

االيخصبص اندٛذ نهًبء ٔاأليالذ انًعذَٛت 

(.انصٕسة فٙ األسفم.)يٍ انخشبت

  



ٔٚغهك عهٗ ,ٔكم خهٛت حؤد٘ ٔظٛفت يعُٛت,بهٌٕٛ خهٛت 60000حصم إنٗ ٚخكٌٕ خسى انكبئٍ انسٙ يٍ عذد كبٛش يٍ انخالٚب لذ 

(.يثم انُسٛح انغالئٙ)انخالٚب انخٙ نٓب َفس انٕظٛفت انُسٛح انبسٛظ

.ٔيثبل رنك انُسٛح ْٕ انُسٛح انغالئٙ انز٘ ٚبغٍ انسغر انذاخهٙ ٔانخبسج نألسغر فٙ اندسى

فبنًعذة يثال عببسة عٍ عضٕ ٚمٕو بٕظٛفت يعُٛت  ,ْٕ حشكٛب ٚخكٌٕ يٍ أَسدت يخخهفت حعًم يعب ألداء ٔظٛفت يعُٛت: انعضٕ

.ْٔٙ حخضٍٚ انغعبو ْٔضًّ
خهٛت

َسٛح

عضٕ

خٓبص

كبئٍ




