
Cell Organelles 
 عضيات الخلية



Cytoskeleton 

 الهيكل الخلوي

• The cytoskeleton is a web of proteins in the cytoplasm. It 

acts as both a muscle and a skeleton. 

الهيكل الخلوي عبارة عن خيوط بروتينية تعمل كهيكل وعضالت  •
 للخلية

 

• The cytoskeleton keeps the cell’s membranes from 

collapsing and helps some cells move. 

ُيحافظ الهيكل الخلوي على أغشية الخلية من اإلنهيار كما  •
 يساعد بعض الخاليا على الحركة

• The cytoskeleton is made of three types of protein. One 

protein is a hollow tube and the other two are long, stringy 

fibers. 

يتكون الهيكل من ثالث أنواع من البروتين، أحدهما عبارة عن  •
 أنبوب مجوف واآلخران عبارة عن ألياف طويلة قاسية



Nucleus 
 النواة

• The nucleus is a membrane-bound organelle that contains 

the cell’s DNA. DNA contains the information on how to make 

a cell’s proteins. 

النواة عبارة عن عضوية محاطة بغشاء تحوي الحمض النووي  •
للخلية، الحمض النووي يحوي معلومات كيفية تصنيع بروتينات 

 الخلية

• Messages for how to make proteins are copied from the 

DNA. These messages are then sent out of the nucleus 

through the membranes. 

 تنسخ الرسائل عن كيفية تصنيع البروتين من الحمض النووي •

• The nucleus is covered by two membranes. Materials cross 

this double membrane through pores. 
تعبر المواد هذين الغشائين عبر . تغطي الخلية بغشائين •

 مسامات



Ribosomes 

 الرايبوسومات

• Organelles that make proteins are called ribosomes. Unlike 

most organelles, ribosomes are not covered by a membrane. 

هي عضيات تصنع البروتين، دوناً عن العضيات األخري فإن  •
 الرايبوسومات غير محاطة بغشاء

• Proteins are made of organic molecules called amino acids. 

All cells need proteins to live. All cells have ribosomes. 

تتكون البروتين من جزيئات عضوية تعرف باألحماض األمينية  •
 حيث تحتاجها كل الخاليا ولذلك كل الخاليا تمتلك رايبوسومات



Endoplasmic Reticulum 
 الشبكة اإلندوبالزمية

• The endoplasmic reticulum (ER) is a system of folded 

membranes in which proteins, lipids, and other materials are 

made. 

الشبكة اإلندوبالزمية هي نظام من أغشية ملتفة تصنع فيها  •
 البروتين، الدهون والمواد األخري

• The ER is part of the internal delivery system of the cell. 

Substances move through the ER to different places in the 

cell. 
 الشبكة اإلندوبالزمية هي جزء من نظام تسليم داخل الخلية •



• Endoplasmic reticulum is either rough ER or smooth ER. 

The part of the ER covered in ribosomes is rough ER. ER that 

lacks ribosomes is smooth ER. 

الشبكة اإلندوبالزمية قد تكون محببة أو ملساء، الجزء من  •
الشبكة المغطاة بالرايبوسومات هي المحببة بينما التي تخلو 

 من الرايبوسومات هي الملساء



Mitochondria 
 الميتوكندريا

• A mitochondrion is the organelle in which sugar is broken 

down to produce energy. Mitochondria are the main power 

source of a cell. 

هي العضية المعنية بإستخالص الطاقة من تكسير السكريات،  •
 وهي مصدر الطاقة الرئيس في الخلية

• Mitochondria are covered 

by two membranes, as 

shown at right. 

الميتوكندريا مغطاة  •
بغشائين كما هو وواضح في 

 الشكل



Chloroplasts 
 الكلوروبالست

• Chloroplasts are organelles in plant and algae cells in which 

photosynthesis takes place. Photosynthesis is the process 

by which plants and algae use sunlight, carbon dioxide, and 

water to make sugar and oxygen. 

هي عضيات توجد في خاليا النبات والطحالب ويتم فيها عملية  •
الضوئي وهي العملية التي تستخدم فيها الخاليا ( البناء)التمثيل 

ضوء الشمس، ثاني ُأكسيد الكربون والماء إلنتاج السكر 
 واألُكسجين

• Chloroplasts are covered 

by two membranes, as 

shown at right. 

تحاط الكلوروبالست  •
 بغشائين كما في الشكل



Golgi Apparatus 

 جهاز جولجي

• The organelle that packages and distributes proteins is 

called the Golgi complex. The Golgi complex modifies lipids 

and proteins to do different jobs. 

يحور . هي العضية التي تقوم بعملية تغليف وتوزيع البروتين •
 جهاز جولجي الدهون والبروتين لوظائف عدة داخل الخلية

• Final products are 

enclosed in a piece of the 

Golgi complex 

membrane, which 

pinches off to form a 

small bubble. 

ُيغلف المنتج النهائي في  •
أحد أغشية الجهاز في 

 شكل فقاعة



Cell Compartments 
 مكونات الخلية

• The bubble that forms from the Golgi complex membrane is 

a vesicle. A vesicle is a small sac that surrounds material to 

be moved into or out of cell.  
الفقاعة التي يحيط بها غشاء جهاز جولجي هي حويصلة وهي   •

عبارة عن كيس صغير ُيحيط بالمادة التي ُيراد إزاحتها لداخل أو 
 خارج الخلية

 

• Vesicles also move material within a cell. Vesicles carry new 

proteins from the ER to the Golgi complex. Other vesicles 

distribute material from the Golgi complex to other parts of 

the cell. 

الحويصالت تُزيح كذلك المادة الى داخل الخلية، تحمل  •
الحويصلة البروتين الجديد من الشبكة اإلندوبالزمية الى جهاز 

جولجي، الحويصالت األُخري توزع مواد من جهاز جولجي ألجزاء 
 الخلية األُخري



Cellular Digestion 
 الهضم الخلوي

• Lysosomes are vesicles found mainly in animal cells that 

are responsible for digestion inside a cell. Lysosomes are 

organelles that contain digestive enzymes. 

األجسام الهاضمة وهي عبارة عن حويصالت توجد في الخاليا  •
الحيوانية للقيام بعملية الهضم داخل الخلية، واألجسام الهاضمة 

 عضيات تحمل إنزيمات هضم

 

• Lysosomes destroy worn-out or damaged organelles, get 

rid of waste materials, and protect the cell from foreign 

invaders. 

تقوم األجسام الهاضمة بتكسير وإزالة العضيات المحطمة،  •
التخلص من فضالت األيض في الخلية وحماية الخلية من الغزو 

 الخارجي



• Vacuoles are vesicles.  
 الفجوات وهي حويصالت •

 

• In plant and fungal cells, some vacuoles act like lysosomes. 

The large central vacuole in plant cells stores water and 

other liquids. 

تؤدي بعض الفجوات في الخاليا النباتية والفطريات نفس  •
وظيفة األجسام الهاضمة، الفجوة المركزية في الخاليا النباتية 

 تقوم بتخزين الماء والسوائل األُخري

 





Cells Working Together 

 العمل الجماعي للخاليا

• A tissue is a group of cells that work together to perform a 

specific job. 

النسيج هو عبارة عن مجموعة من الخاليا تعمل مع بعضها ألداء  •
 وظيفة محددة

• Animals have four basic types of tissues: nerve tissues, 

muscle tissue, connective tissue, and epithelial tissue. 

األنسجة : للحيوانات أربع أنواع أساسية من األنسجة هي  •
 العصبية، العضلية، الضامة والطالئية

• Plants have three types of tissues: transport tissue, dermal 

tissue, and ground tissue. 

األنسجة الناقلة، : النباتات لها ثالث أنواع من األنسجة هي  •
 الجلدية واألساسية



• A structure made up of two or more tissues working 

together to perform a specific function is called an organ. 

التركيب الذي يتكون من نسيجين أو أكثر يعمالن مع بعضهما  •
 ألداء وظيفة محددة يعرف بالعضو

• The heart, stomach, intestines, brain, and lungs are 

examples of organs in humans. 

 القلب، المعدة، األمعاء الرئة وغيرها هي أمثلة ألعضاء اإلنسان •

• Leaves, stems, and roots are examples of plant organs. 
 األوراق، السيقان والجذور هي أمثلة ألعضاء النبات •



• A group of organs working together to perform a particular 

function is called an organ system. Each organ system has a 

specific job in the body. 

مجموعة األعضاء التي تعمل مع بعضها ألداء وظيفة محددة  •
تعرف بالجهاز أو جهاز األعضاء، وكل عضو له وظيفة معينة في 

 الجسم

• Examples of organ systems are the digestive system, the 

respiratory system, and the cardiovascular system. 

من أمثلة أجهزة األعضاء الجهاز الهضمي، الجهاز التنفسي  •
 والجهاز الدوري

• Examples of plant organ systems are leaf systems, root 

systems, and stem systems. 

ومن أمثلة أجهزة األعضاء في النبات أجهزة األوراق، أجهزة  •
 الجذور وأجهزة السيقان





Organisms 
 الكائنات

• Anything that can perform life processes by itself is an 

organism.  

الكائن الحي هو أي شئ له المقدرة على تتبع كل مقومات  •
 الحياة

• An organism made of a single cell is a unicellular 

organism. A unicellular organism must carry out all life 

processes in order for that cell to survive. 

الكائن الحي الذي يتكون من خلية واحدة هو وحيد الخلية  •
 ويقوم في هذه الحالة بكل خطوات الحياة لجعل الخلية تعيش

• In contrast, multicellular organisms have specialized 

cells that depend on each other for the organism to 

survive. 

بينما الكائنات الحية متعددة الخاليا لها خاليا متخصصة تعتمد  •
 على بعضها البعض لجعل الكائن يعيش



Structure and Function 
 التركيب والوظيفة

• In organisms, structure and function are related.  

في الكائنات، التركيب والوظيفة متعلقان ببعضهما أو أن  •
 الوظيفة تعتمد على التركيب

• Structure is the arrangement of parts in an organism.  

 التركيب يعني تنظيم أجزاء الكائن •

• Function is the job that the part does. 
 الوظيفة تعني المهمة التي يقوم بها هذا الجزء من الكائن  •



• The structures of alveoli and 

blood vessels enable them to 

perform a function. Together, 

they bring oxygen into the 

body and get rid of its carbon 

dioxide. 

مثالً تركيب الحويصالت  •
واألوعية الدموية يمكنهم من 

أداء الوظيفة مع بعضهم، وهي 
حمل األوكسجين الى الجسم 

والتخلص من ثاني ُأكسيد 
 الكربون







 
 

CELL MEMBRANES 
and 

TRANSPORT 
 أغشية الخلية والنقل



The Cell 
 الخلية



Cell membrane 
 غشاء الخلية

 All living things are surrounded by a membrane. 

 كل خاليا الكائنات الحية محاطة بغشاء 

A cell membrane is also known as plasma membrane. 
 ُيعرف غشاء الخلية أيضاً بالغشاء البالزمي 

 
Controls exchange of materials such as nutrients and 
waste between cells and their environment. 

 التبادل بين المغذيات  يتحكم غشاء الخلية في تبادل المواد مثل
 والفضالت والمحيط الخارجي

Has other important functions for example to enable 
cells to receive hormones. 

 له وظائف أُخري مثل السماح للخاليا بوصول الهرمونات إليها 

 To understand the function of anything in biology, 
you must study the structure first! 

  ًلتفهم وظيفته يجب التعرف على تركيبه أول 

 



Cell Membranes 
 أغشية الخلية

} cell membrane 

 غشاء الخلية

 

 

Cell membrane 

 } غشاء الخلية

Nerve cell 

 خلية عصبية

Nerve cell 

 خلية عصبية

Gap between cells 

 فجوة بين الخليتين



 HYDROPHILIC heads 
(water liking) 
-Attracted to the water  

 called POLAR 
 

  رؤوس محبة للماء وتعرف
 باألقطاب

 HYDROPHOBIC tails 
(water fearing) 
-Not attracted to the 
water 

 called NON-POLAR 

  ذيول كارهة للماء وتعرف بغير
 القطبية

Cell membranes are made of PHOSPHOLIPIDs 

 أغشية الخلية مكونة من اللبيدات الفسفورية



Phospholipids are important structural components of 
cell membranes. Phospholipids are modified so that a 
phosphate group (PO4-) replaces one of the three fatty 
acids normally found on a lipid. The addition of this 
group makes a polar "head" and two nonpolar "tails". 

تعتبر اللبيدات الفسفورية من أهم مكونات غشاء الخلية، وهي محورة  
بحيث أن مجموعة الفوسفات تحل محل واحدة من األحماض الدهنية 

الثالث، وإضافة هذه المجموعة يكون الرأس القطبي وذيلين غير 
 قطبين

http://www.emc.maricopa.edu/faculty/farabee/BIOBK/BioBookglossPQ.html


A phospholipid 
 اللبيد الفسفوري

 
HYDROPHILIC HEAD 
At the other end of the phospholipid is a phosphate 

group and several double bonded oxygens. The 
atoms at this end of the molecule are not shared 
equally. This end of the molecule has a charge 
and is attracted to water. It is POLAR 

يوجد في نهاية اللبيد الفسفوري مجموعة : الرأس المحب للماء 
فوسفات، وتتشارك الذرات في نهاية الجزيئ بطريقة غير 

متساوية لذلك يكون هناك شحنة وهي جاذبة للماء أي 
 .قطبية

HYDROPHOBIC TAILS 
The two long chains coming off of the bottom of 

this molecule are made up of carbon and 
hydrogen. Because both of these elements share 
their electrons evenly these chains have no 
charge. They are NON POLAR. Molecules with no 
charge are not attracted to water; as a result 
water molecules tend to push them out of the 
way as they are attracted to each other. This 
causes molecules with no charge not to dissolve 
in water.  

الذيول الكارهة للماء وتأتي من قاع الجزيئ سلسلتان مكونتان  
من الكربون والهيدروجين وبما أنها تتشارك اإللكترونات بشكل 

متساوي تصبح غير قطبية وليس لها شحنات وبالتالي غير 
 .جاذبة للماء

 



A Phospholipid Bilayer 
 اللبيد الفسفوري ثنائي الطبقات

Phospholipids can form:  
 

BILAYERS 
 
-2 layers of phospholipids 

with 
 hydrophobic tails 

protected inside by the 
hydrophilic heads. 

 
The PHOSPHOLIPID 
BILAYER is the basic 
structure of membranes. 

يتكون اللبيد الفسفوري من  
طبقتان لهما ذيول كارهة للماء 
محمية بالداخل برؤوس محبة 

للماء ويمثل المكون األساسي 
 لألغشية

 




