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  :والتراكيب التالية موجودة تقريباً في كل أنواع الخاليا حقيقية النواة

هو الغالف الذي يحيط بالخلية و : Plasma membraneالغشاء البالزمي  -1
و يتركب الغشاء البالزمي و . لمميزيفصل محتوياتها عن البيئة المحيطة بها و يكسبها شكلها ا

غيره من أغشية عضيات الخلية من مادتين هما طبقتين من نوع من الدهون يسمى بالدهون 
و كذلك من البروتين الذي يوجد مطموراً في ، و ذلك إلحتوائها على الفوسفات، الفوسفاتية

فهناك بعض أنواع و باإلضافة إلى ذلك . طبقتي الدهن الفوسفاتي أو موزعاً على سطوحها
و يقوم الغشاء الخلوي .  الكربوهيدرات الذي يرتبط على الدهن الفوسفاتي أو على البروتين

و لهذا السبب فإنه يوصف كغشاء ، بضبط و تنظيم دخول المواد إلى الخلية و خروجها منها
مع  كما قد يحتوي مستقبالت خاصة للتفاعل (selectively permeable)انتخابي  النفاذية 

و لبعض . بعض المواد المحيطة بالخلية أو االرتباط بها ألغراض التفاعالت الحيوية المختلفة
 . تبرز خارج الخلية لتساعدها على الحركة(flagella) أو سياط (cilia)الخاليا أهداب 

وهو عبارة عن مادة ذات قوام جيالتينـي وتأخـذ          :  Cytoplasmالسيتوبالزم   -2
  .رضية التي تتواجد فيها العضيات الخلوية األخرىمظهراً محبباً وتشكل األ

وهي مركز التحكم في جميع األنشطة الخلوية وتحاط بغـالف     : Nucleusالنواة   -3
وتحتوي النواة على كروموسومات خيطية الـشكل       . خاص يسمى الغشاء النووي   

والكروموسومات ال  . تحمل في داخلها جميع المعلومات الوراثية الخاصة بالخلية         
 رؤيتها إال أثناء االنقسام الخلوي بينما في األوقات األخرى من حياة الخليـة   يمكن

تتوزع الكروموسومات داخل النواة لتكون ما يعرف بالكرومـاتين الـذي يأخـذ             
صبغاً داكناً ويحتوي الغشاء النووي على ثقوب تسمى بالثقوب النوويـة تـسمح             

 .بتبادل المواد بين النواة والسيتوبالزم

وتحتوي النواة على جسيم  واحد أو أكثر يأخذ صبغاً داكناً يسمى بالنويـة وهـو                
 .مسئول عن التحكم في أنشطة النواة وكذلك عن إنتاج الريبوزومات
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وهي عضيات تشبه شكل قطع السجق وتحاط       : Mitochondriaالميتوكوندريا   -4
فس بغشاء خارجي وآخر داخلي وهذه العضيات هي المسئولة عـن عمليـة التـن         

. الخلوي والتي تنتهي بإطالق الطاقة التي تستغلها الخلية في أنشطتها المختلفـة             
ويتميز الغشاء الداخلي بوجود العديد من االنثناءات التي تزيد من مساحة السطح            

 .الداخلي المتاح الرتباط اإلنزيمات التنفسية مما يرفع من كفاءة عملية التنفس

وهـي مجموعـة مـن    : Endoplasmic reticulumالشبكة اإلندوبالزميـة   -5
القنوات المغلفة بغشاء ذو طبقة واحدة وتنتشر في جميع أرجاء الخليـة وتكـون              

وتـشارك الـشبكة   . على اتصال بكل من الغـشاء النـووي والغـشاء الخلـوي      
و هي نوعان شـبكة ناعمـة       . اإلندوبالزمية في عمليات تصنيع وإنتاج البروتين     

 . وزومات على سطحهاوأخرى خشنة إلرتباط بعض الريب

وهو عبارة عـن مجموعـة مـن األكيـاس     : Golgi complexجهاز جولجي  -6
والحويصالت التي تقوم بالعديد من الوظائف المهمة في الخلية وتـشارك بـشكل         

 .أساسي في عمليات تصنيع وإفراز البروتينات

وهي عبارة عن أجسام دقيقة جـداً تنتـشر خـالل           : Ribosomsالريبوزومات   -7
الزم وتلتصق بعضها على أجزاء من الشبكة اإلندوبالزمية حيـث تلعـب            السيتوب

  .الريبوزومات الدور األول في عملية إنتاج البروتين داخل الخلية
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