
 90-86 الصفحات تركيب الخلية الموضوع 3احياء مادة 

 

  الشعبة  االسم (11ورقة عمل رقم )
 للحصول على نسخه من االجابة لهذه الورقة QRاستخدم هذا  FaisalTheTeacher@الجمعان  لورقة العمل من تصميم وإعداد أ. فيص

 

 
 

تعريف 

 العضيات

 

 

 

 
فيديو ممتع عن 

 نظرية الخلية

 في نهاية الدرس يجب ان تعرف:
ن بدائية وحقيقية النواة.  –فكرة عن تاري    خ نظرية الخلية.  - . وظيفة  –الفرق بي   الغشاء البالزمي

 
شرح كامل للفرق 

 بين أنواع الخلايا

كل الخلايا الحية يوجد فيها غشاء خارجي يغلف الخلية من 

الخارج ويتحكم في دخول وخروج المواد من الخلية وإليها 

 البلازمي.ويطلق عليه اسم الغشاء 

 الغشاء البالزمي
 

 

 

 تعريفــــــــــه

 يالبالزمتركيب الغشاء 
 يتركب الغشاء البلازمي من طبقتين تسمى 

 المزدوجة                                          

 مكونات وهي 3وهو يتركب من 

 

 

 

 .............................. مجموعة

1 

2 

3 

 .............................. الاحماض

 الجلســـــــــــــــــــــــــــرين

 ووظيفته هذه الخاصية بأن الغشاء الخلوي

 بعض ..........................بمرور  ........................

 إلى الخلية وخروج الفضلات والمواد الأخرى.

 

 
 فهو يتحقق من حاجة  بالجماركشبه الغشاء البلازمي ت نستطيع

 
 للخليةالاتزان الداخلي خرج فيحافظ على تو أدخل فيها ت مادةي أالخلية ل

 وظيفتـــــــه

 

 
 هل تستطيع رسم غشاء بالزمي بنفسك؟

الغشاء البلازمي هو الوسيط 

 بين داخل الخلية وخارجها

 يملك الغشاء البلازمي خاصية تسمى

 
 الخاصية .............................................

كيف نرسم 

 الغشاء البلازمي

يا عباقرة! شاهد 

 هذا لتفهم أكثر

كامل شرح 

 بشكل مبسط

https://www.instagram.com/faisaltheteacher
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تعريف 

 العضيات
 محددة داخل الخلية حقيقية النواة.هي تراكيب خاصة تقوم بوظائف 

 

 

 
فيديو ممتع عن 

 نظرية الخلية

 في نهاية الدرس يجب ان تعرف:
ن بدائية وحقيقية النواة.  –فكرة عن تاري    خ نظرية الخلية.  -  . الغشاء البالزم  وظيفة  –الفرق بي 

 
شرح كامل للفرق 

 بين أنواع الخلايا

كل الخلايا الحية يوجد فيها غشاء خارجي يغلف الخلية من 

الخارج ويتحكم في دخول وخروج المواد من الخلية وإليها 

 البلازمي.ويطلق عليه اسم الغشاء 

 الغشاء البالزمي
هو حاجز خاص يساعد على 

ضبط ما يدخل إلى الخلية وما 

 يخرج منها.

 

 

 تعريفــــــــــه

 يالبالزمتركيب الغشاء 
 يتركب الغشاء البلازمي من طبقتين تسمى 

 المزدوجة الدهون المفسفره

 مكونات وهي 3وهو يتركب من 

 

 

 

 فوسفات مجموعة

1 

2 
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 الدهنية الاحماض

 الجلســـــــــــــــــــــــــــرين

 ووظيفته هذه الخاصية بأن الغشاء الخلوي

إلى  وادــــــــــــــــــــــالمبعض بمرور  حـــــــيسم

 الخلية وخروج الفضلات والمواد الأخرى.

 

 
 فهو يتحقق من حاجة  بالجماركشبه الغشاء البلازمي ت نستطيع

 
 للخليةالاتزان الداخلي خرج فيحافظ على تو أدخل فيها ت مادةي أالخلية ل

 وظيفتـــــــه

 

 
 هل تستطيع رسم غشاء بالزمي بنفسك؟

الغشاء البلازمي هو الوسيط 

 بين داخل الخلية وخارجها

 يملك الغشاء البلازمي خاصية تسمى

 
 الاسموزيــــــــــــــــــــــةالخاصية 

كيف نرسم 

 الغشاء البلازمي

يا عباقرة! شاهد 

 هذا لتفهم أكثر

شرح كامل 

 بشكل مبسط

حاول رسم شكل الغشاء 

البلازمي الموجود في الكتاب 

 باي طريقة تعجبك

https://www.instagram.com/faisaltheteacher

