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1بيـولـوجيـا الـرياضـة

SPORTS BIOLOGY



توزيع درجات املقرر 

(1بيــولــوجيـا الــريــاضــة )

درجـــــة100

نظرىساعة2:المحاضرةزمن

درجة40:النظرىاالمتحان

درجة20:الشفوىاالمتحان

درجة40:الــسنــةاعـــمال



مـقـدمـة

:البيولوجياعلم:أولاً Biology
اةالحيعلماوالحيةالكائناتدراسةعلمهو

وتكاثرها،وتغذيتها،بنيتها،حيثمن

والقوانينوأنواعها،وصفاتها،طبيعتها،

هاوتفاعلوتطورهاعيشهاطرقتحكمالتي

.الطبيعيوسطهامع



كلمة Biologyوالبيولوجى

Bioالتينية تتكون من شقين
وتعنى حياة 

علم وتعنى Logyو

أى أن البيولوجى يعنى 

(علم الحياة)



Biologyوالبيولوجى

هو العلم الذى يهتم بدراسة الكائنات 

من ( نباتية او حيوانية)الحية عامة 

تى جميع اوجه نشاطها السبعة الحيوية ال

ات تميز الكائن الحى عن غيرة من الكائن

االخرى وهى

النمو ، التغذية ، الحركة ، التنفس ،

.التكاثر، االخراج ، الحس 



نمفروعلعدةوينقسمجدا  واسعحياءألاوعلم

الحيوانوعلمالمجهريةالكائناتعلمأهمها

عضاءألاوظائفعلموكذلكالنباتوعلم

ذاهتطورومع،البيئةوعلمالحيويةوالكيمياء

صالتذوصارعشرالتاسعالقرنمنذ،العلم

ثلموالتطبيقيةالنظريةأخرىبالعلوموثيقة

ومجاالت،الرياضىوالمجالوالصيدلةالطب

ريةالضرواإلنسانإحتياجاتتلبيأخرىتقنية

.والمستمرة



طفقواحدعلمعننتحدثالاليومأصبحناوهكذا

Lifeالحياةعلومنحومتجها  االهتمامصاربل
Sciences،بدراسةاألحياءعلميهتمحيث

ائناتتالكبخصائصيهتمحيث،الحياةأشكالكافة

.وسلوكهاوتصنيفهاالحية

الوجودإلىاألنواعهذهظهوركيفيةيدرسكما

نهاوبيالبعضبعضهابينالمتبادلةوالعالقات

داخلهنيحتضاألحياءعلمفإنلذلك،بيئتهاوبين

قلةالمستالعلميةوالفروعالتخصصاتمنالعديد

.



Sportsالرياضـةبيولوجيـا:ثانيا   Biology:

ىاألخربالعلومالرياضىالتدريبعلميرتبط

التدريبهابيرتبطالتىالعلومومنوثيقا  ارتباطا  

ةاالهميمنوأصبح،البيولوجىعلمالرياضى

بالتدريمجالفىالعاملونويتفهميتعرفأن

وظائفمناجسامناداخليحدثماالرياضى

ىحتالمختلفةالجسماجهزةبهاتقوموعمليات

ىولكالرياضىالعملمعيفكتتأنتستطيع

تىحالتحملصفةويكتسبالتعبالالعبيواجه

.والمهارىالفنىالتفوقيحقق



مالجسفىتحدثالتىالتغيراتوهذه،

ينتقنعليهيقومالذىالهاماألساسهى

يلةالوسيعدالذىالرياضىالتدريبحمل

ةوركيزالرياضىللتدريباألساسية

.المختلفةاالعدادبرامج



لخاليتغيرالبيولوجىااليقاعانويالحظ

االرتفاعمابينالمختلفةاليومساعات

جهزةألالبيولوجىااليقاعويتأثرواالنخفاض

المناخوتغيروالراحةالعملبنظامالجسم

ىالبيولوجااليقاعتغيريؤدىوقدوالمكان

الختالفوذلكواالرهاقبالتعبلالحساس

.المختلفةالجسموأجهزةأعضاءعملتوافق



بأنهةالرياضبيولوجياتعريفويمكن

فهمالىيهدفالذىالعلمهو)

ىالرياضالتدريبتأثيرودراسة

الفسيولوجيةالنواحىعلى

وأجهزةعضاءالوالمورفولجية

.(االنسانجسم



:اإلنسـانجسـممكونـات:ثالثا  
نمابتداء  كثيرةأجزاءمنيتكوناالنســانجسم

بأجهزتهوانتهاءالخليةوهىاألساسيةوحدته

.والجزيئاتالكيميائيةوالعناصرالمتكاملة

غيروالحيةالكائناتكلمثلاالنســانجسمويتكون

ثــراألكوالعناصرالكيمائيةالعناصرذراتمنالحية

والهيدروجينالكربونهيبالجسمشيوعا  

علىا  ايضالجسمويحتويواالكسجينوالنيتروجين

يومالكالستشملكثيرةاخرىعناصرمناقلكميات

.والصوديوموالبوتاسيوموالفوسفوروالحديد



مىتسمجهريةتركيباتمكونةالكيمائيةالعناصروتتحد

وهالنسانجسمفيشيوعاالجزيئاتوأكثر(الجزيئات)

منذرتينمنالماءجزيويتكوناءــالمزيءــج

الجسممن٪65نحوالماءويكونوالكسجينالهيدروجين

طلبتتبالجسمتحدثالتيالتفاعالتمعظمأنالمعروفومن

.الماء

مالجسفيالرئيسيةالجزيئاتكلفإنالمــاءعداوفيما

علىالمحتويةالجزيئاتوأكثرالكربونعنصرعلىتحتوي

وهناك،معقدةكبيرةمركباتهياألهميةحيثمنالكربون

هيالجسمفيالكبيرةالجزيئاتمنأساسيةانواعأربعة

يةاألمينواألحماضالبروتيناتالكربوهيدارت،الدهون،



مةالالزبالطاقةالجسمالكربوهيدراتيهالموادوتزود

،الجسمأنشطةلكل

خاصةالدهونفبعضوظائفعدةلهاوالدهون

أخرىدهونوتعمل،الزائدالوقودتخزنالدهنيات

،الجسمتكونالتيالخاليابناءموادكإحدى

بناءاتكوحدتعملالبروتيناتمنفكثيروالبروتينات

سرعتاإلنزيماتتسمىأخرىبروتيناتوهناكللخاليا،

،الجســمداخلالكيميائيةالتفاعالتمن

لكتخبرالتيالتعليماتتحملالمينيةواألحماض

.الخاصةوظائفهاتؤديكيفخلية



  جسمالأعضاءبينالوظيفيالتكامل:رابعا
:اجهزتهو

اإلنسانمثلالخاليامتعددالحيكائنىا

بيةالتركيالوحداتمنالباليينمنيتكون

.بالخليةتعرفالتي

ونتكواألنسجةاألنسجة،تكونالخالياوأن

مثل،األجهزةتكونواألعضاءاألعضاء،

.لخإ....والعصبيوالتنفسيالدوريالجهاز



األساسيالعبءيقعمعينعملأداءأنويالحظ

الجسمأعضاءباقيولكنمعينجهازعلىله

علىاألداءهذاتحقيقفيالجهازهذاتساعد

األكمل،الوجه

ىعليقعالرياضيللنشاطاألساسيفالعبء

علىتعملالجسمأجهزةباقيولكنالعضالت

لكوذاألمثلاألداءتحقيقعلىالعضالتمساعدة
.تالفضالمنوالتخلصالطاقةعناصربتوفير



منهافالجسم،أجهزةلجميعيحتاجذلكتحقيقأنونجد

ذلكويتمبعدهأوقبلهأواألداءأثناءيعملمن

الدورطريقعنوذلكومنظمة،متكاملةبطريقة

خاللمنالعصبيالجهازبهيقومالذيالقيادي

.العصبيةواالنعكاساتالعصبية،اإلشارات

منمجموعةإفرازطريقعنالصماءالغددوجهاز

ذاهلتحقيقالجسمأجهزةإلىالدميحملهاالهرمونات

عجميبأنالقوليمكنذلكوعلىالوظيفي،التكامل

األداءلتحقيقمتكاملةكوحدةتعملالجسمأجهزة

الكائنورفاهيةمصلحةلتحقيقاألمثلالوظيفي

.الحي



:الحيةللكائناتالمميزةالصفات:خامسا  
عنتميزهابخصائصغيرهاعنالحيةالكائناتتتميز

.نائيا  وبشكليا  مختلفةيجعلهامماالكائناتمنغيرها

:Movementةـــركـــالح-1
فمعظمجميعهاالحيةالكائناتبهاتتميزظاهرةالحركة

ماوهذاآخر،إلىمكانمناالنتقالعلىقادرةالحيوانات

.االنتقاليةبالحركةيعرف

منتبرزشعريةزوائدمناالنتقاليةالحركةتنتجوقد

يا  نسبطويلةأواألهداب،وتسمىقصيرةتكونقدالخاليا

شكلرتغيمناالنتقاليةالحركةتنتجوقداألسواط،وتسمى

.يةاألميببالحركةيعرفماوهذاكاذبةأقدامبتكوينالخلية



2-النموGrowth:
الحيالكائنكتلةفيالزيادةبأنهالبيولوجىعلمفيالنمويعرف

جةنتيالنموويحدث،فيهالحيةالمادةكميةزيادةنتيجةوحجمه

مثومنحجمها،وزيادةللخاليا(المباشرغير)المتساوياالنقسام

ساماالنقعلىقادرةالخالياوكلوأعضاءأنسجةلتكونتخصصها

.نموهامناألولىالمراحلفي

منمعينةمناطقعلىاالنقسامفيقتصرالالحقةالمراحلفيأما

جلدالبشرةخاليامنالمولدةالداخليةكالطبقةالحي،الكائنجسم

لىعالممتصةالغذاءكميةتزيدعندماالنموويحدث،االنسانفي

الحيويةللوظائفالالزمةالطاقةإلنتاجالمهضومةالغذاءكمية

ندهاعالجسممادةإلىيضافالكميتينبينالفرقفإنالمختلفة
.بيولوجياينموالجسمأننقول



:Energyطاقةإلىالحاجة-3•

علىوالبقاءللنموالغذاءإلىالحيةالكائناتجميعتحتاج•

لنباتاتواوالطحالبالبكتيرياأنواعبعضوتقومالحياةقيد

غيرموادمنإليهاتحتاجالتيالعضويةالموادبصنع

فوتوص،الضوئيالبناءعمليةبواسطةبسيطةعضوية

.التغذيةذاتيةبأنهاالكائناتهذه

جاهزا  غذائهاعلىالحيةالكائناتباقيتحصلبينما•

منأوالنباتاتمنمباشرةغيرأومباشرةبطريقة

وتقوم،التغذيةذاتيةغيرالكائناتهذهوتسمىالحيوانات

تفيدتسأنقبلغذائهابهضمالتغذيةذاتيةغيرالكائنات

.منهالخاليا



4-رـاثــالتكReproduction:

ويقصدالتكاثرتستطيعجميعهاالحيةالكائنات

يناالصلباالباءشبيهىجديدةأفرادإنتاجبه

تموي،االنقراضمنالنوععلىالحفاظبقصد

فردمناالنقسامعمليةاالولىبطريقتينالتكاثر

،وأنثىذكروجودإلىالحاجةدونواحد

ذكورالبينالتزاوجطريقعنالثانيةوالطريقة
.واالنسانالحيواناتمثلواالناث



5- ( األيض)التمثيل الغذائىmetabolism:

تتفاعالجميعهاالحيةالكائناتأجسامفيتحدث

األنسجةوإصالحوالنموللتغذيةضروريةكيميائية

منهادةاالستفيمكنشكلإلىالطاقةوتحويلالتالفة

.األيضبعلمياتالتفاعالتهذهوتسمى

يةالحالكائناتأجسامفيمستمرةاأليضوعمليات

الكائنموتإلىالعملياتهذهتوقفويؤديكافة

.والهدمبناءالعملياتاأليضويتضمن،الحي



التفاعالتهيcatabolismالهدموعمليات

زئياتجإلىالمعقدةالجزئياتتحطيمبهايتمالتي

طاقة،منهافينتجالتركيببسيطة

التيالتفاعالتهيanabolismالبناءوعمليات

سيطةبجزئياتمنمعقدةجزئياتتكوينبهايتم

التركيب

الهدمعملياتمنأسرعالبناءعملياتوتكون

عظممفيأمانموها،أثناءفيالحيةالكائناتفي

كونتوالهدمالبناءعملياتفإنالبالغةالكائنات

.متوازنة



6- االستجابة للمؤثرات:

كانتأسواءللمؤثراتالحيةالكائناتتستجيب

وسطالفيكيميائيةأمفيزيائيةالمؤثراتهذه

تحدثالتيوالمؤثراتوالخارجي،الداخلي

دةععلىتشتملالكائناتمعظمفياستجابة

اههواتجالضوءلونفيالتغيرمنهامتغيرات

غطوالضالحرارةدرجاتفيوالتغيروكثافته،

للوسطالكيميائيالتركيبفيوالتغيروالصوت
.الماءأوالهواءأوالمحيطةكالتربة



:Adaptationالتكيف-7
يةبيئتغيراتإلىالحيالكائنجسميتعرض

،ةوالرطوبالحرارةدرجةفيكالتغيراتمختلفة

أواالنخفاضالحيةالكائناتمعظمتتحملوال

تبقىأنيجببلالحرارةدرجةفياالرتفاع

كثيرالتتضمنالحيويةالعملياتانذاكمستقرة

مكنيالالتيالمختلقةالكيميائيةالتفاعالتمن

امالئمةالظروفكانتإذاإالتحدثان تمام 

ليةالداخللبيئةالديناميكياالستقرارويسمى

.الداخليباالتزانالحيللكائن



ً
 
:االنسانلبيولوجيااالساسيةاملفاهيم:سادسا

وحدةتبرزالتيالمهمةالمفاهيمبعضهناك
نمالرغموعلىاالنسانبيولوجياعلموتناسق
اءاعضتؤديهاالتيالوظائففيالكبيرالتنوع
هذهاهمومناالنسانفيالجسمواجهزة

:االتيهيالمفاهيم

Diverityوالوحدةالتنوع-1 and Unity:

مناطقمختلففيالبشريةالمجموعاتتمتاز
فانذلكومعغيرها،عنتميزهابصفاتالعالم
بقاعمختلففيفالنسانموحدة،خصائصلها

.العينينولونالوجهمالمحلهالعالم



:الهرميالتنظيم-2
بالذراتتبدأتنظيممستوياتعدةاالنسانلجسم

كونلتتتحدالتي(الكربون،الهيدروجيناالوكسجين،)

وتتجمع(الهيموجلوبين،،الجلوكوزالماء)جزيئات

عضياتعليهايطلقتراكيبشكللتاخذالجزيئات

الخالياعليهاويطلق(جولجياجسامالميتوكوندريا،)

االخاليوتكون(،العضليةالعصبية،الدمويةالخاليا)

تجمعتوالتي(الضامالطالئي،النسيج)انسجةالمتشابهة

،غالدما)العضوعليهيطلقاعلىتنظيممستوىلتكون

جهازا ًلتشكلاالعضاءهذهشتركوت(االمعاء،المعدة

مجتمعةاالجهزةهذهومن(الهضمي،التنفسي،الدوري)

.االنسانجسميتكون



:والوظيفةالتركيبموائمة-3
بينالمدهشةالمواءمةاالنسانجسمخصائصاهممن

التيةالوظيفمععضواياوالنسيجاوالخليةتركيب

علىينطبقاالمرهذافانالحقيقةوفيبها،يقوم

االنزيماتأشكالتتكاملالخالياففيالتنظيم،مستويات

تيالالخاضعةالموادمعمعينةتفاعالتتحفزالتي

مليةبعالمعنيةالخالياكذلكالتفاعالت،تلكتدخل

فيتركيبيةمواصفاتلهااالمتصاصاواالفراز

ملليشوظيفتهااداءفيتساعدهااسطحهاوعلىداخلها

الرئةيفكماالموادبتبادلالمعنيةواالنسجةالخالياكل

.المعنيةواالنسجة



:البيئةمعالتفاعل-4
بشرالمنغيرهعنبمعزليعيشاناالنسانيستطيعال

كترياالبعلىيعتمدفاالنسان،االخرىالحيةوالكائنات

الامههفيتاميناتعلىللحصولامعائهفيتعيشالتي

فيالنباتاتعلىيعتمدوهوبدونها،العيشيستطيع

تعاملالاالنسانعلىفانكذلكاالكسجين،علىالحصول

منالعناصرهذهتحتويهلماوالتربةوالماءالهواءمع

هذهمعيتفاعلاالنسانانيعنيوهذاالحياةمقومات

علىديساعممافيهاويؤثربهافيتأثروغيرهاالعناصر

.البيئيالتوازنحفظ



:الطاقةسريان-5
يامللقالالزمةالطاقةاالنسانجسمخالياتتطلب

قرة،مستداخليةبيئةعلىوللمحافظةبانشطتها

عةاشتلتقطالتيالنباتاتمنالطاقةهذهوتاتي

اتاتالنبوتعملالضوئيالبناءعمليةفيالشمس

نساناالعليهايتغذىالتيللحيواناتطاقةكمصدر

الحيواناتهذهعلىيعتمداالنسانبدوره،

التيالطاقةولتوليدلغذائهكمصدروالنباتات
.يحتاجها



:الداخليةالبيئةاستقرار-6
منبدالبفاعليةالحيويةالكيميائيةاالنشطةتتمكي

ةواالنسجالخالياداخلمستقرةحيويةبيئةوجود
عجميفانالداخلياالستقرارهذاوبدون واالعضاء
تمامًا،ممكنةغيرتصبحالحيويةواالنشطةالتفاعالت

لالتواصمنعاليةدرجةالداخلياالستقرارويتطلب
.المختلفةواالنسجةالخاليابينوالتناسق

ثباتهوالداخلياالستقرارعناصراهمومن
.االسموزي والضغطوالحموضةالحرارةدرجات



ً
 
:االنسـانجســمخصائص:سابعا

التيالمهمةالخصائصمنالعديدهناك
هذهاهمومناالنسانجسمبهايمتاز

:االتيهيالخصائص

:الخلوًيالتنظيم-1

ةتركيبيوحداتمناالنسانجسميتكون
الواقعفيوهيخاليا،تسمىووظيفية

وجزيئاتلذراتمعقدةتجمعاتعنعبارة
.الخالياداخلتنظيمعضياتشكلاخذت



بهيقومنشاطاييتطلب:الغذائيالتمثيل-2

ستمدتطاقةوالتفكيروالنموالحركةمثلاالنسان

اليناتقللتنالنباتاتتلتقطهاثمالشمسمناساسا ً

وملحعلىنتغذىاومعينةنباتاتنتناولعندما

.للنباتاتآكلةحيوانات

داخليةببيئةاالنسانجسميتصف:االستقرار-3

فمثال ًة،الخارجيالبيئةتغيرمنالرغمعلىمستقرة

بحدوداالنسانجسمداخلالحرارةدرجةتكون

ةالبيئفيالحرارةتغيرتمهمامئويةدرجة37°

.الخارجية



اناالنسجسميقوم:الفسيولوجيةاالنشطة-4

منهاالضروريةالجسميةالوظائفمنبالعديد

.والنمووالتناسلواالخراجوالتنفسالهضم

االنسانجسمخاليانواةتحتوى:الوراثة-5

المكوناتهيوهذهDNAتدعىجدا ًهامةجزيئات

ذههوتنتقلالجسم،انشطةوتضبطتقررالتي

.التناسلطريقعناخرالىجيلمنالجزيئات



سرعةًفىًاالستهالك=ًاالنتاجًسرعةًفىً

ثانية30حتىً=ًثوان5-8ً

Cellsواألنسـجــةالخــاليـا:ثامنا   & Tiessue:

تكونوتالحية،الكائناتلكلاألساسيةالوحدةهيالخلية

تيناتوالبروالماءجزيئاتمنأساسا ًاإلنسانجسمخاليا

االخاليتكونالتيوالجزيئات،النوويةواألحماض

.الحيةهينفسهاالخالياولكنحيةليست

دخالإبعمليةتقومأنيمكنهاالجسمخاليامنخليةوكل

ومعظمتنمو،وأنالنفاياتمنتتخلصوأنالغذاء

غطاءةخليكلويغلفتتكاثر،أنأيضا ًيمكنهاالخاليا

الغالفهذاويسمحالدهنيةالجزيئاتمنمكونرقيق

.يةالخلمنالخروجأوبالدخولفقطمعينةلموادالدهنى



Theالخـليـة-1 Cell:
الكائنمجسفيوالوظيفيةالتركيبيّةالوحدةهيالخلية

بتسميتهام1665عامهوكروبرتالعالمقاموقدالحي،

طةبواسالفلينمنقطعةبمشاهدةقامحيناالسم،بهذا

حل،النخليةتُشبهعديدةحجراتوجودفالحظالمجهر،

الخلية،اسمعليهافأطلق

والتييةالحالكائناتفيحيجزءأصغرالخليةوتُعتبر

نيانبفياالوليةالوحدةفهيمنفردة،العيشتستطيع

طيعتست(بروتوبالزم)حيةكتلةأصغرفهي،الجسم

تشبهوهيلهامثيلتوليدعلىالقدرةولهامنفردةالحياة

.للمادةبالنسبةالذرة



ويُطلقها،نموًّعمليةبعدالخليةانقساممنالخالياوتُنتج

تيوالالتركيبفيالمتشابهةالخاليامنمجموعةعلى

مندّةعأنواعوهناكالنسيج،باسمالوظيفةبنفستقوم

يفتهوظنوعولكلًّالحيّةالكائناتأجسامفيالخاليا

.الخاّصة

الخاليامننوعينإلىالحيةالمخلوقاتأجسامفىوتنقسم

فالوظائبجميعالخليةفيهاتقوم:الخليةوحيدة-1

.(األميباالبكتيريا،)مثلالحيوية

الخاليامنمجموعةكلتتخصص:الخالياعديدة-2

.(اإلنسانجسم،النحل)مثلمعينةوظيفةألداء





:الـخــليةمكونات-أ•

إلىويتميزالحيةالمادةويسمى:البروتوبالزم-1•

.ونواةسيتوبالزم

اءالغشبينالموجودةالهالميةالمادةهو:السيتوبالزم-2•

رغيوأخرىحيةتراكيبعلىويحتويوالنواةالخلوي

.حية

خراآلوالجزءالبروتوبالزممنجزءالسيتوبالزمأنأي•

فيويةالحيالتفاعالتوتحتاج،النواةهوالبروتوبالزممن

وساطاخاصةتتمحتىالماءمنكبيرةكميةالبروتوبالزم

ليةالخايضعملياتفيالحيويةوالتبادالتاالنزيمات

هافيالتفاعالتنشاطقلبالعمرالخليةتقدمتوكلما



:البروتوبالزم-1•

علىتحتويباستمرارمتبدلةالتركيبمعقدةغرويةمادة•

ماءتركيبهامن٪5نسبة

:الغشاء-2•

يرجعواليه،الداخليةالخليةبعضياتيحيطغشاءعنعبارةوهو•

اومحيطهالخليةبينالحيويالسطحيشكلوهوالخليةشكل

.الخارجي

:Cytoplasmaالسيتوبالزم-3•
فإن،الخليةداخلوإلىمنالحركةيوجهالغشاءكانإذا•

ركيبهتويختلفالخليةأعمالبمعظماآلخرهويقومالسيتوبالزم

الخاليافي



Golgiجولجيجهاز-4 Apparatus:

اجوانتاالفرازهيالجهازلهذااالساسيةالوظيفة

السكرياتإضافةأنها،الخليةداخلالمواد

هذارحطثمالنهائيالمركبوتكوينللبروتينات

لةالواصالحويصالتعبرالخليةخارجالمركب

.السطحمع

(االندوبالزميةالشبكة)الداخليةالشبكية-5

دالمواحركةتسهيلعلىيعملداخلينقلجهاز

.الخليةداخلاخرىإلىجهةمن



:Ribsomeريبوسومأوالريبوزوم-6

خشنملمسذاتحبيباتعنعبارةوهي

فيمهما ًدورا ًتلعبوهي،شبكيشكلها

فرازاتاتشكلالتيالبروتيناتوانتاجصنع

.الخلية

:Centrosomeالمركزيالجسم-7

سيا ًأسادورا ًتلعب،الخليةمركزفييوجد

االنقسامعمليةأثناء



:Nucleusالنواة-8

طوستوجدأكثرأونواةعلىخليةكلتحتوي

شكلوالالحجمفيالنواةوتختلفالسيتوبالزم

ألخرىخليةمنوالموضع

الضابطةالحببيات-ب Nucleulusالنوية-أ 

:النوويالسائل-جـ

Nuclearالنوويالغالف-8 Envelope:

االغشيةمنطبقتينمنيتكونغالفوهو



:وخـواصهـاالخليةوظـائـف-ب

:الخلويالتطورأواالستقالب-1

منلسلسلةالخليةإلىالداخلةاالغذيةتتعرض

لبناءمماثلةعناصرإلىتحيلهاالتغيرات

لخليةاتعمدثم،تماما  معهافتندمجالبروتوبالزم

درةالقعلىللحصولعناصرهابعضتخريبإلى

وهذه،الخليةتطرحهافضالتذلكعنوينتج

طلقوي(التمثلوتضادالتمثل)تدعىالعمليات

يتيعملفيتحدثالتيالكيماويةالتبدالتعلى

.(االستقالب)اسمالتمثلوتضادالتمثل



:واالختمارالتنفس-2

ينتجو الخليةداخلالغذائيةالمواداكسدةويعني
ولوصيتعذروعندماحراريةقدرةتوليدذلكعن

ريقطعنالقدرةلتوليدالخالياتلجأاالكسجين
ونيكالكربحامضوينتجللكربوهيدراتاالختمار
.والكحول

:واالفراغاالفراًز-3

الهرموناتمثلعضويةموادالخالياتفرز
.التالفضطرحفهواالفراغأماوالخمائرواللعاب



:االمتصاص-4
أوعناصرادخالعلىالخاليامقدرةهو

.باطنهاإلىمنحلةمواد
:االثارةقابلية-5

عندالخاليااستجابةإمكانيةعنعبارةوهي
وتتصف،يكيميائأوفيزيائيبمنبهتنبيهها
به،المناختلفمهماالفعلردبوحدةاإلثارة
دعنالبيضاءالكرياتانقباضذلكمثال

.الكهرباءأوللضوءتعرضها



:النقلقابلية-6•

نمالحادثالتنبيهنقلعلىالخليهقدرةهي•

هذهوتظهرآخرمكانإلىحدوثهمكان

.العصبيةالخاليافيبوضوحالخاصية

:الحركة-7•

حركاتوهيداخليةالحركةمننوعانللخلية•

ةوالنويوالنواةالحيةوغيرالحيةجزيئاتها

وحركة،والسياطواالهدابوالتغصنات

.لمكانهاالخليةتغيروهيخارجية




