
 

1 
 

 لثالثا الفصل**

 الحية  الكائنات في التكاثر
 يستمر أن  فيمكن.الحي الكائن حياة عليها  تترتب ال ألنها أهمية الجسم  وظائف أقل التكاثر وظيفة أن يعتقد قد

 ي ر األخ  م الجس ائفوظ ياقي ةأهمي فيي  ليست وأيضاأنها  التكاثر تمامأ دون ب ةاليومي ا حياتن ي ف الحي الكائن

 الكائن يهلك دفق ائفالوظ هذه  نم ةي وظيف أ توقفت لو هألن والحركة واإلحساس واإلخراج والتنفس والنمو كالتغذية

 الحي

 على تعتمد ال  األخر الوظائف ي أنأ  ( العكس وليس ي األخر الوظائف  جميعب الحي الكائن قيام على يعتمد فالتكاثر

 )التكاثرب الحي الكائن قيام

 وظيفة وتوقف هواستمرار نوعا قاءب على الحفاظ أجل من الحي الكائن هاب يقوم حيوية  عملية  :التكاثر

 .ضهانقرا لىإ ييؤد جماعي شكلب األنواع من نوع التكاثرفي
 

 :-حسب تختلف األحياء بين التكاثر قدرات

 .الحي الكائنب يةاملحط يئةبال 1-

 .الحي الكائن لها يتعرض التي رطاملخا -2 

 حياته      ةوطبيع  الحي الكائن حجم 3-

 .الحي الكائن عمر-4.  

  تنتج  املائية األحياء -أ
ا
 .املائية األحياء  هتواج التي رطاملخا لكثرة  سةباليا على تعيش التي  األحياء تنتج مما أكثر نسل

  تنتج فيليةلطا األحياء -ب
ا
 .منها الفاقد لتعويض الحرة تالكائنا من أكثر نسل

  تنتج  العمر قصيرة أو العدائية األحياء -ج
ا
 هذه ألن كوذل العمر ويلةط أو املتقدمة األحياء تنتجا مما أكثر نسل

 .اءبال  من وحماية رعاية تلقى العمر يويلةط  املتقدمة الحية الكائنات

 ل مث ةضاملنقر  الكائنات ا بينم – اثرالتك  يف لفهاأس ح انج دتؤك يومال ا نراه يالت يةالح تاالكائن لك  -

 التكاثر  عملية تمامأ في فشلت ألنها الن  حتى االستمرار في تنجح فلم العملقة والزواحف تالديناصورا
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 اوال : التكاثر اللجنس ي:
 لىع تنمو أنسجة أو خليا مجموعة أو جرثومية خلية من ينفصل واحد فرد خلل من التكاثر من النوع هذا يتم -

 .عنا انفصل  التي األصلي الفرد به يش جديد فرد

 . الجديدة  يئةبال مع تأقلمت قد  اؤهابآ تكن لم ما كللهل  الناتج  النسل معظم يتعرض البيئة في تغير حدث ذاإ -

 .الحيوان عالم في دائيةبال األنواع عضبو  تاب الن عالم في  التكاثر هذا يشيع -

 ائنالك  ياخل  فيي بغيات الص عدد  يكون  حيث – الحي الكائن لخليا  يامليتوز  االنقسام على التكاثر هذا يعتمد -

 . األصلي الكائن خليا  في الصبغيات عدد نفس هو الجديد

 جيل  لىا جيل من الحي الكائن خليا في تغيابالص  عدد  ثبات  على يحافظ يامليتوز  االنقسام 

 الحية  الكائنات في التكاثر طرق

 الجنسي التكاثر جنسي الل  التكاثر
 

 
ا
 جنس ي الل التكاثر  :أوال

 

 -: أهمها صور  عدةب الحية ناتالكائ في اللجنس ى التكاثر يتم -

 ي كر ب ال التوالد - الجراثيمب التكاثر - التجدد - رعمبالت - الثنائي ارطاالنش 

 األنسجة  زراعة -

 

  :-الثنائي  االنشطار- 1 •
 ا ب كاالمي األوليات من كثير  في  التكاثر هذا ينتشر -

 ميتوزيا النواة تنقسم كتيرياب وال ةشبيالع حالبطا عضبو  راميسيوم بوال

 خليتين الحي إلي الكائن جسم  لتمث التي يةالخل روتنشط

 . ةاملناسب روفالظ  يف اثرالتك  ذاه دثيح )جديدا  ارد ف ح يصب  ا منه لك (

 وعادة -لحمايتها الكيتين نم لفغ احوله رز تف ااالميب  فان  الحي الكائن لحياة ةمناسب غير حوتصب الظروف تتغير عندما -

 املتكرر  الثنائي ار ط االنشب بداخله تنقسم ما

 . هاب ةطي املح روفالظ  تتحسن عندما الحوصلة من تتحرر  التي الصغيرة تاباالمي  من العديد لتنتج

  :-التبرعم- 2 •

 الخميرة  فطر لمث يةالخل ة وحيد الكائنات  مين كثير  في  التكاثر هذا ينتشر -

 والهيدرا  اإلسفنج  مثل الخليا  من وعديد

  :-الخميرة فطر  في التبرعم- أ

 . األصلية الخلية من يخرج روز كب رعم الب ينشأ -

 واةالن لوتنتق يةاألصل ةالخلي يف واةن ىتبق نواتين ىإل  اميتوزي واةالن متنقس -

 .جديدا فردا  مكونا  تدريجيا وينم يذال رعمالب ونح ي ر األخ
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 راعم ب امكون ا به  ل متص  ليظ أو األم ةالخلي نع  رعمالب لينفص دق -

 . خلوية مستعمرة عليها لقويط جديدة

  :-والهيدرا اإلسفنج في التبرعم- ب

 ام انقس  يقر ط نع  مالجس بجوان دأح نم غيرص روز كب رعم الب ينشأ -

 .ميتوزيا العينية الخليا

 . تماما األم يشبه حتى تدريجيا رعمالب ينمو -

 . هاب متصل  يظل قد أو األم عن رعمالب ينفصل قد -

 جنسيا  ال تكاثرهما لىع افةض اإل ب جنسيا تكاثر والهيدرا اإلسفنج يتكاثر -

 التجدد ب اوأيض رعمبالتب

  :-التجدد- 3 •
 . حر الب ونجم الديدان  عضبو  والهيدرا كاإلسفنج  الحيوانات عضوب تاتابالن  من كثير في  التكاثر هذا يشيع -

 . جسم من املفقودة األجزاء من دالب جديدة أجزاءب الحي الكائن تعويض  لىإ التجدد يهدف -

 ا هذ دف ويه دجدي ردف إلي وينم امنه زءج لك  أنف أجزاء دةع لىإ الجسم يقيع عندما الكائنات عضب في -

 . جديدة أفراد تكوين لىإ التجدد

 :الحيوان  رقىب التجدد على القدرة تقل- 

 . ط فق تورةاملب  األجزاء ةاستعاض هدف ب فيها التجدد يتم رمائيايوالب القشريات  في *

اقية الفقاريات في *  دودة مح كانت ذاإ ةخاص الجروح ام التئ ىعل تعمل جديدة خليا تكوين ب فيها  التجدد يتم الر

 .ضلتالع أو الدموية األوعية أو الجلد في

  :-البلناريا دودة في التجدد- أ

 اء امل يف يشتع يالت ةطحاملفل  دانالدي نم  : البلناريا

 العذب

 أو  يض عر  ي تو مس  يف االبلناري داندي عتقط عندما -

 جديدا  فردا مكونا ينمو منها جزء كل فان ولياط

  :البحر نجم في التجدد- ب

 . اللؤلؤ محار على يوتتغذ ارالبح مياه في  تعيش التي اللفقاريات من  : البحر نجم

 ن م ةقطع ىعل زءالج ي و يحت أن بشرط جديدا فردا مكونا جزء كل ينمو أجزاءا لىإ حر بال نجم عيقط عندما -

 . حرب ال لنجم  الوسيط القرص

 مره  رالبح يف به ويلقيون يمزقونه و  حرالب نجوم يجمعون  اللؤلؤ مزارع في املحار يةترب على القائمون  كان -

 . قصد دون  إكثارة على يعملون  بهذا فكانوا منه للتخلص أخر

  :الهيدرا في التجدد- ج

 جديدا  فردا مكونا  جزء كل ينمو ياض عر  ي مستو  في أجزاء عدة لىإ قطعت اذا -
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  : بالجراثيم  التكاثر- 4 •

 ياخل  ةبواسط طرياتوالف يةالبدائ ت االنبات ضبع اثرتتك 

 كاملة  تاتابن  ملى اشرةب م للنمو متحورة

 . الجراثيم  اسم الخليا  هذه على لقيط -

 ئيلة ض ةبنس عا لزمبسيتو  على ي تحتو  ساكنة خلية :- الجرثومة

 .ةاملناسب يرغ روفالظ نم ايحميه كمي س داروج واةنو  اءامل  نم

 .الهواء في شرت لتن النبات  من تتحرر  الجراثيم جتنض  عندما *

 وتتشقق  املاء تمتص للنمو ملئم وسط في تسقط  عندما *

 . جديدا  فردا مكونة وتنمو ميتوزياف مرات عدة وتنقسم جدرها

 -: بالجراثيم  تتكاثر التي الكائنات  من

 والسراخس  حالبالط عضوب  الغراب عيش ر وفط نسيلومالب روفط زالخب عفن رفط  مثل الفطريات  من كثير

  :-ب بالجراثيم  التكاثر يمتاز- 

  هائلة أعداد بو  اإلنتاج سرعة 1-

 ويلةط لفترات القاسية الظروف تحمل -2

 عيدةب ملسافات االنتشار -3 

  :البكري  التوالد- 5 •

 الذكر  املشيج  من  خصابإ دون ب جديد فرد لتكوين النمو على ةالبويض قدرة هو -

 واحد  ي و بأ فرد من األفراد نتاجإ يتم حيث  اللجنس ى التكاثر من خاصا  نوعا  ي كر الب التوالد ريعتب -

 . واملن النحل مثل الحشرات ضوبع والقشريات  الديدان من عدد في ي كر الب التوالد يتم -

 

  :-البويضات من نوعان امللكة عتض :- النحل في البكري  التوالد- أ

 . ذل ععد الغذاء نوع حسب وشغاالت ملكات عنها ينتج  : ةمخصب بويضات -

 امللكات  ون تك اعندم  )ن( عغيةالصب ةاملجموع يةأحاد ون وتك ذكور ال اعنه تج ين : ةمخصي يرغ البويضات -

 )ن 2 ( غيةالصب املجموعة ثنائية والشغاالت 

 

  :-املن حشرة في البكري  التوالد- ب

 أفراد  لىإ البويضات هذو وتنمو 2)ن ( غيةبالص  املجموعة ثنائية فتظل يامليتوز  االنقسامالبويضات ب   تتكون  -

 ) 2ن ( غيةبالص املجموعة ثنائية وتكون  خصاب إ  دون ب جديدة

 البغيه **وتوجد ايضا بويضات)ن( تنتج من انقسام ميوزي تنمو بعد االخصاب لتعطي ذكورا واناثا ثنائيهة املجموعه 
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  :صناعيا البكري  التوالد- ج

 -: ةطواسب صناعيا فدعةوالض حرالب نجم بويضات طتنشيي أمكن -

 .رباإل ب الوخز أو الرج -2 .ائيةكهرب أو حرارية لصدمات  هاتعرض 1-

 . حاألمل  عض ب محاليل في غمرها أو لإلشعاع هاتعرض 3-

 .تماما  األم تشبه  أفراد وتتكون  خصابإ دون ب ولكن بغياتللص اعفضت يحدث -

 عمنشياي  معاملتها عدب  خصابإ دون ب األرانب بويضات من كرةمب مراحل في أجنة تكوين اأيض  أمكن -

 مماثلة 

  :-األنسجة زراعة- 6 •
 . وكاملة جديدة أفراد كذل عن  ينتج به طبيعي ش غذائي وسط في نمائهاإو  اتيةنب أنسجة فصل -

 ي ذال دالهن وز ج ليعن ي تحتو  زجاجية مخاريط في ووسعها الجزر  نبات  من صغيرة أجزاء  فصل  :الجزر  نبات*

 جزر  نعاي ملى وتتميز األجزاء هذو فتنمو روريةاالض الغذائية والعناصر  اتيةالنب  الهرمونات جميع على ي يحتو 

 . كامل نبات على  اأيض فنحصل ريقةالط نفسب وزرعها الجزر  نبات  نسيج  من منفردة  خليا فصل ويمكن ا كامل

 كاملة  تاتابن على فنحصل الساعقة ريقةطال  نفسب وزراعتها اليعاق نبات أوراق من خليا  فصل  :الطباق نبات*

 

 اتا نب حوتص تنمو أن يمكنها الكاملة الوراثية املعلومات على املحتوية اتيةالنب الخلية أن  بتتث التجارب هذه *

 محددة  نسبب اتيةنب هرمونات على ي يحتو  مناسب  غذائي وسط في زرع لو كامل 

 

  :األنسجة زراعة أهمية *

 . لألمراض مقاومة أكثر أو ممتازة  سلالت  ذات أو نادرة  نباتات كثارإ 1-

 . الغذاء نقص مشكلة لحل قصيرة زمنية تفترا وفى هائلة أعدادب الغذائية ت اتابالن  نتاجإ 2-

 دة مل حيويتها على فتحافظ السائل النيتروجين في ك بتبريدهاوذل  اتيةالنب األنسجة عضب  حفظ من العلماء تمكن -

 .زراعتها لحين ويلةط

 

 ثانيا : التكاثر الجنس ي: 
 .خنثى واحد فرد أو – )وأنثى ذكر( الجنس في مختلفين فردين  وجود الجنس ي التكاثر  لبيتط -

 ون وتتك دماجاالن أو اباإلخص ثويحد لنوعيا باملناس  ي و األنث واملشييج  ي ذكر ال ج املشي  يلتقي  زاوجالت عند -

 اللقحة

 .ويناألب  صفات نم صفاته في يجمع يالذ الجنين مكونا وتنمو اللقحة تنقسم -

 ة يورعا  زاوجللت انك م ادإعد  بويتطل ينمع ن س ععيد  ادةع  يتم يثح اقةوالط  الوقت في مكلف الجنس ي التكاثر -

 .تولد حتى ونهابط في  األجنة تحمل الكائنات عض وب رتكب حتى ناءباأل 

 .تلد ال الذكور  ينماب اإلناث  وهى النوع أفراد  عدد نصف على يقتصر جديدة أفراد  نجابإ -
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 .املتغيرة العيئة ظروف مع  والتكيف االستمرار يمكنها متجددة وراثية تصفا تذا أفراد الجنس ي التكاثر  عن  ينتج  -

 وعند بغيات الص  عدد نصف على ي تحتو  التي األمشاج لتكوين  يامليوز  االنقسام على الجنس ي التكاثر يعتمد -

 وهذا  )ن2 ( بغيات للص األصلي العدد كذلب ليعود  )ن( ي االنثو  املشيج  مع )ن( الذكر املشيج يندمج  اإلخصاب

  الحي الكائن نوع حسب يختلف العدد

 

 

 الجنس ي التكاثر  :ثانيا

 

 
 

 االقتران- 1 •
 في  وذلك الفطريات – بالطحال – األولييات لمث ةالبدائي الكائنات ضبع  يف ياالقتران يالجنس  اثرالتك  يتم -

 املاء  تلوث – املاء  حرارة درجة تغير – للجفاف هاتعرض :مثل ةاملناسب غير الظروف

 يامليتوز  االنقسامب الجنسيا تتكاثر أن اأيض يمكنها الكائنات هذو

 االسبيروجيرا  في االقتران

 الراكدة  هامليا في ينتشر- رض األخ الريمب ويسمى – راءضالخ حالبطال من   :االسبيروجيرا

 .الخليا من واحد صف من منها  كل يتكون  خيوط عن ارة بع هو -

 -: االقتران  من نوعان وهما ةاب املناس غير الظروف في االقتران لىإ يروجيراباالس  يلجأ -

  :-السلمي االقتران- أ
 . ولياط روجيرااالسبي نم  انخيط ور يتجا1-

 عليى  املتقاعلية ياالخل  نع داخللل نتييوءاي  وتنم 2-

 ن طييالخ

 . يتلمسا حتى

 اقتران  قناة  وتتكون  مابينه الفاصل الجدار يزول 3-

 مليى ليهاجر الخييين أحد خليا ي ف لزمالبروتوب ور يتك 4-

 نم  ون ويتك راناالقت قناة عير لباملقا طالخي فيي الخليا

 ذلك

 )ن2 ( اللقحة
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 الجرثومية ةباللقح ذحينئ رفوتع ةاملناسب رغي روفالظ  نم ا لحمايته كميس داربج )وتالزيج( ةاللقح تحاط 5-

 )ور الزيجوسب(

 وتعود  جديد خيط منها بتوين ميوزيا  فتنقسم ةاملحيط الظروف تتحسن حتى ساكنة الجرثومية  اللقحة قىتب 6-

 . ي أخر  مره )ن( غيةالصب املجموعة أحادية حلبالط خليا كذلب

  :-الجانبي االقتران- ب

 يحدث األقران الجانبي  عندما يكون خيط الطحلب بفرده 

 حيث  تنتقل  مكونات  املتجاورة في نفس الخيط الطحلبييتم اإلقتران بين الخليا

 الجدار الفاصل بينهما . الي الخلية املجاورة من خلل فتحة في   أحد الخليتين 

 تتكون اللقحة الجرثومية وتنقسم ميوزيا عندما تتحسن الظروف وينبت منها -*

 خيط طحلبي جديد أحادي املجموعة الصبغية. 

 

 

 - :الجنسية باألمشاج التكاثر- 2 •

 . )الجنسية اءاألعض( املناسل في  يامليوز  االنقسامب األمشاج تتكون  1-

 م معظ دتفق اأنه ظتلح ثحي كذلل دامع ا بناؤه يكون  كذلول ةالحرك ىعل درةبالق الذكرية األمشاج تتميز 2-

 ادة امل  لنق وهييى دوره يؤدي يلك  ةالحرك ىعل يساعد يلذ أو بسوط زودوي مالجس  تدقويس  لزمالسيتوب

 . اإلخصاب  عملية في ي االنثو  املشيج  ملى الوراثية

 املشييج مليى اانتقالهم اء أثن ععسيها فقيد عسيعب اإلخصاب حدوث لسمان كعيرة أعدادب الذكرية األمشاج تنتج  3-

 . ذكرية أمشاج عربأ تنتج  أولية خلية كل لذا االنثو

 .مخصاعها يتم حتى  األنثى جسم  في عادة ساكنة وتظل املعيض في األنثوية األمشاج تتكون  4-

 . قليلة أعدادب وتنتج  الغذاءب وغنية مستديرة  تكون  ةالبويض 5-

 ي ف أمشياجهماب ىواألنث ذكرال نم لك  ييلق حيث : ا خارجي التلقيح  يكون  : املائية الحيوانات في  اإلخصاب 6-

 . ) فادعوالض العظمية كاألسما في  كما( املاء في الجنين وتكوين  اإلخصاب ويتم املاء 

 ات الحيوان الإدخ بيتطل ثحي  داخليا يح التلق ون يك : اليابسة على تعيش التي الحيوانات في  اإلخصاب 7-

 )والثدييات يور والط الزواحف في كما( اإلخصاب  ويتم األنثى جسم  داخل  ت اضويب ال لىإ املنوية

 )ن2 ( اللقحة لتكوين ي االنثو  املشيج  عنواة الذكر املشيج  نواة اندماج هو : اإلخصاب 8-

 . الجنين كذل عن ويتكون  ميتوزيا اللقحة تتقسم -

 ي ف ىاألنث مجس ل داخ ون يتك دوق ) والزواحف يور الط مثل( األنثى جسم خارج يتكون  قد : الجنين تكوين 9-

 )الثدييات مثل  ( الرحم
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 -الجنس ي: التكاثر جنس ي  الل  التكاثر

  فرد  خلل من يتم

 

 .خنثى فرد  أو الجنس  في مختلفين فردين  وجود يتطلب واحد 

 ناء لألب ورعاية للتزاوج مكان وإعداد وقت إلى يحتاج الطاقة  أو الوقي في مكلف غير

 .الذكور  دون  اإلناث  وهي فقي  تنجب التي هي النوع أفراد  عدد نصف منتجة األفراد جميع

 

 وتشبه متشابهة صفات  ذات الناتجة األفراد

 آبائها 

 

 آبائها  صفات عن وتختلف جديدة وراثية صفات  ذات الناتجة األفراد

 البيئة ظروف  مع تكيفا أقل الناتجة األفراد

 املتغيرة 

 .املتغيرة البيئة ظروف مع تكيفا  أكثر الناتجة األفراد

 

 امليتوزي االنقسام على يعتمد

 

 امليوزي االنقسام على يعتمد

 

 

 

 املؤنث  املشيج  املذكر  املشيج 

 .ساكنة البويضات . الحركة  على بالقدرة يتميز

 

 .قليلة بأعداد تنتج  كبيرة  أعدادب تنتج 

 

 الشكل  مستديرة الحركة على يساعده ذيل أو بسوط ومزود مستدق الجسم

 عالغذاء  غنية بكمية ضئيله الغذاء يختزن 

 

 

 ل األجيا تعاقب  :ثالثا
 بين الجمع بهدف الجنسيا  يتكاثر أكثر أو جيل مع جنسيا يتكاثر جيل الحي الكائن حياة دورة في يتعاقب "

 والتكييف  االنتشار الحي يسمح للكائن بما الوراثي والتنوع التكاثر سرعة حيث من التكاثر نوعى كل مميزات

 ." املتغيرة البيئة ظروف مع

 )ن2 ( الصبغية املجموعية ثنائي  جيل فيتعاقب األجيال تلك لخليا الصبغى املحتوي  في ينتبا ذلك يصاحب -

 )ن( الصبغية املجموعة يأحاد جيل مع
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 امللريا بلزموديوم حياة دورة- 1
 االنوفيليس  ةبعوض وانثى اإلنسان من كل على فل يتط الجرثومية األوليات من حي  كائن  :البلزموديوم

 كاال أش دمه يف بفتص اناإلنس دجل يلفبالط ةمصاب أنيوفيليس ةبعوض ىأنث دتل دماعن اةالحي دورة يدأت *

 )ن( االسبوروزويتات تسمى دقيقة مغزلية

 يث ح  اللجنس ي اثرالتك  نم  دورتين خللها تقوم انةحض فترة فيه وتقض ي دالكب لى ا االسبوروزويتات تتجه *

 الحمراء  الدم كريات كذل عدب تهاجم التي امليروزويتات لتنتج  التقيع  النواة تنقسم

 التيي  تياتامليروزوي نم  يدالعد إلنتاج جنسية ال دوراي عدو الحمراء الدم كريات في امليروزويتات تقس ى *

 يومان  كل هائلة عأعداد تتحرر 

 – الحرارة  درجة ارتفاع -: مثل  امللريا أعراض ظهور  كذل يصاحب  ةاملصاحب الدم كريات تفتت دعن -

 . غزير عرق  - رعشة حدوث

 يث ح  االنيوفيليس ةضعو ب أنثي  لىإ املصاب دم مع تنتقل مشيجية وارأط لىا امليروزويتات كذل عدب تتحول  *

  )ن (2 اللقحة وتكوين  األمشاج اندماج ةالبعوض معدة  في يتم

 )ن( يض الب كيس مكونا ميوزيا وينقسم املعدة جدار يخترق  حركي  ور ط لىإ اللقحة تتحول  *

 يض الب سكي نم رر تتح يالت االسيوروزويتات نم يدالعد تج نيو  التجرثمب ميتوزيا يضالب  كيس نواة  تنقسم *

 . آخر نسانإ ةإلصاب استعدادا. ةللبعوض يةللعابا الغدد لىإ وتتجه

 اثرتتك  الأجي مث ةالبعوض دةمع يف األمشياجب ياجنس  يتكاثر جيل لزموديومالب حياة دورة في يتعاقب  وهكذا *

 . اإلنسان ودم دالكب في يع طالتقوب ةالبعوض في التجرثمب الجنسيا
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  :السراخس من نبات حياة دورة- 2
 ىعل وتنم يالت رالبئ رةوكزب  ةنباتات الزين نم ووه وجير الف نباتت  اأمثلته  نم نباتات بسيطة :- السراخس 

 .والقنوات ارالب حواف

 ا به بثرات السفلى حهاسط على تحمل النبات  هذا أوراق الجرثومي ور بالط الفوجير نبات في الحياة دورة دأتب -

 )ن( الجراثيم لتكوين ميوزيا  تنقسم التي )ن ( 2الجرثومية الخاليا من العديد ي تحتو  جرثومية  حوافظ

 عيدة ب مسافات لىإ ح الريا وتحملها الحوافظ من تتحرر  الجراثيم جنض عند -

 رف يع يقلب كلشذو  حمفلط مجس  ليىإ تتمييز خالييا دة ع مكونا تنبت ةبرط  ةترب على الجراثيم تسقط عندما -

 . املشيجى ور لطاب

 ى عل ووتنم ) حال واألم اء امل  اصامتص  يةبعمل ومتق ( ةالترب  رق تخت ذور ج أشباه املشيجى النباتات يحمل -

 االرشيجونيا  تسمى املؤنثة واملناسل االنثريديا تسمى املذكرة املناسل هي تناسلية  زوائد النبات  حسط مقدمة

 لىع تصل حتى الترعة مياه في حتسب  . ةاملهدب السابحات تسمى ذكرية أمشاج االنثريديا من تتحرر  جالنض عدب -

 . )ن ( 2الالقحة مكونة ةالبويض لتخصب جةالناض االرشيجونيا

 حتيى قصييرة  رة لفت عليه  دويعتم املشييجى النبات   وق ف ينمو جديد جرثومي نبات لتكون  ميتوزيا الالقحة تنقسم

 . الحياة دورة ليعيد الجرثومي النبات  وينمو املشيجى النبات فيتالش ى وأوراقا وساقا جذورا لنفسه يكون 

 مشييجى  ور ط  عم  الجراثيمب جنسيا ال اثريتك  )ن ( 2ومي جرث ور ط  الفوجير نبات حياة  دورة في يتعاقب وهكذا

 .األمشاجب جنسيا يتكاثر )ن(
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 الزهرية النباتات في التكاثر
 البذور  مغطاة  تسمى لذا ي ثمر  غلف داخل ذورهاب تنشأ بذرية نباتات هي  :- الزهرية النباتات

 زهرية أجزاء ملى أوراقها تحوري قصيرة  ساق  :- الزهرة

 )تقناعا دون ب أزهار توجد ( ةالقناب تسمى حرشفية أو راءخض ورقة معي في الزهرة تخرج -

 – الفول ( نورة وتسمى زهر محور  على تتجمع أو ) يتونيا الب ( يةبط ا أو  ) التيوليب ( رفيةط الزهرة  تنشأ -

 )املنثور 

 الزهرة  تركيب

 ة جالس  اروأزه  ةمعنق ارأزه  دتوج

  )عنق دون ب(

 ع أرب نم  يةالنموذج رة الزه ون تتك -

 محيط  لك  أوراق ادلتتب زهرية  محيطات

 يليه  ي الذ املحيط أوراق مع

 لىا الخارج من محيط كل أوراق تترتب -

 :كاألتي الداخل

 راء خض وريقات نم يتكون  : الكأس 1-

 ة الداخلي زاء األج  تحمي - السبلت  تسمى

 ح والريا الجفاف من  للزهرة

 الحشرات  ذبوتج رةللزه يةالجنس  زاءاألج تحميي – تلت الب تسمى ملونة وريقاي من يتكون  : التويج  2-

 التلقيح عملية إلتمام

 ا عليهم قيطل ذا ل ) البتلت ( ويج الت أوراق عن ) السبلت ( الكأس أوراق تمييز يصعب األزهار عض ب في *

 الزهري  الغلف معا

 4 ىعل كو املت ي و يحت ) كو ومت خيط من تتكون  سداه كل ( األسدية من يتكون  – التذكير وعض : الطلع 3-

 ) حاللقا وببح  ها ب ( حلقا أكياس 

 من  لةبالكر  تتكون  - منفصلة أو ملتحمة لبالكرا – أكثر أو لةبكر  من يتكون  – التأنيث وعض : املتاع 4-

 ) حاللقا  وببح به  تلتصق ( وميسم وقلم ) ضاتويبال يحتو ( يضبم

  :الزهرة وظائف
 بإعداد حببوب اللقاح  يةاألسد ومتق 1-

 ملبيض بإعداد البويضات  اوميق 2-

 التلقيح  عملية 3-

 اإلخصاب  عملية 4-

 .والعذرة الثمرة تكوين 5-
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 اللقاح حبوب تكوين  :أوال
 ض ي عر  اعط ق صفح ميت -

 ديةاألس ألحد جناض كمت في

 .قالزنب  في كما يرةالكب

 خالياب مليئة أكياس عةأرب على كاملت ي يحتو  -

 األنوية يرةكب )ن ( 2أمية جرثومية

 )ن( خاليا عب أر  لتكون  ميوزيا  أمية جرثومية  خلية كل تنقسم -

 . الصغيرة الجراثيم تسمى

 ية أنبوب نواة ( نواتين لىإ ميتوزيا الصغيرة الجرثومة نواة تنقسم  عأن  حلقا وببح لىإ الصغيرة الجراثيم تتحول  -

 .لحمايتها حاللقا ةبح غالف ويتغلظ )مولدة  ونواة

 ينب لالفاص دارالج لويتحل املتك  جضين -

 ح االلق سأكيا ن م اورينمتج  نكيسي لك 

 ح اللقا وبحب منها  وتتحرر  األكياس وتتفتح

 

  :-البويضات تكوين  :ثانيا
  خلييية ىعل ي و تيح يضباملدار ج ىعل خا كانتف  ةضويبال  ور ظه يدأي -

                  )غذاء مدخر( النيوسيلة في تتميز )ن (2 بيرةكيةأم ةجرثومي

 ق طري  نع ضاملبي  جدارب ةضو بال تتصل -

 ة الغذائي وادامل ةللبويض ليوص سري   لبح

 ا نهميب افيم  رتحص انغالف  ة بالبويضي طييح

 .)ةالبويض  ابإخص خالله ن م تمي( رالنقي مىيس  بثق

 ميوزييا  )ن ( 2األم الجرثوميية الخلية تنقسم -

 قى وتب خاليا 3 تتحلل)ن( خاليا 4 ىفتط

 ي الجنين سالكي ون وتك سرعة ب وتنم واحدة

 .النيوسيلة نسيج به يحيط

 الكيس الجنيني.  في كل قطب من قطبي 4أنوية  8فتنتج رات م  3 ميتوزيا الجنيني الكيس نواة تنقسم -

 .يتينطبالق النواتينب وتعرفان الجنيني الكيس منتصف لىإ ب قط كل من  نواة تهاجر -

 -:هي خاليا  حوتصب أغشية ب االنوية اقيب  تحاط- 

 . البيضة حب تص للنقير لةباملقا الخلية *

 .مساعدتان خليتان تسميان لها  املجاورتان الخليتان *

 . لإلخصاب جاهزة ةض ويبال حبتص كوذل سمتية خاليا تسمى النقير عن عيدةالب خاليا الثالث *

 

 



 

13 
 

 .الزهرة ميسم لىإ كاملت منح اللقا وببح انتقال هو :- التلقيح :- ثالثا
  :التلقيح أنواع

 تا ب الن نفس على أخر  زهرة ميسم أو الزهرة نفس ميسم لىإ كاملت من حاللقا  وببح انتقال  :الذاتي التلقيح - أ

 .آخر تابن  على أخر زهرة  ميسم لىإ ت ابن لىإ زهرة كمت من ح اللقا وب بح انتقال : الخلطي التلقيح - ب

 في كما  ( األخر لبق التناسل اءضأع  شقي أحد جضين عندما أو الجنس وحيدة األزهار في التلقيح هذا يحدث -

 . امليسم ي مستو  عن ا ضمنخف كاملت  ي مستو  يكون  عندما أو  )التأنيث كرةبم أو التذكير كرةبم األزهار

 اإلنسان – املاء  – تالحشرا  – الهواء:–اللقاح  وببح نقل وسائل -

 

 

  :-اإلخصاب :- رابعا
  .تا باإلن في دأبوت امليسم على حاللقا ةبح طتسق -

 تخترق  حلقا ةبو بأن تكوينب يةبو باألن النواة تقوم -

 ثم ةضويبال نقير ليىإ تصل حتى والقلم امليسيم

 ية بو باألن النواة تتالش ى

 ذكريتين نواتين لىإ ميتوزيا املولدة النواة تنقسم -

 للكيس  ق يالرق الجدار حاللقا ةبو أنب رق تخت -

 النواتان  وتدخل ةب و باألن رفط ويتمزق  الجنيني

 . الجنيني الكيس في الذكريتان

 ت الزيجيو  أو الالقحة  لتتكون  )ن( ةضيبال مع )ن ( ذكرية نواة تندمج -

 ) .)ن ( 2الجنين ىطلتع )ن2

 من  الناتجة الجنيني الكيس نواة مع )ن( األخر  الذكرية النواة تندمج -

 يسمى )ن ( 3رمباالندوسي نواة لتنتج ) )ن ( 2نتييطبق نواتين اندماج

 .الثالثي باالندماج هذا

 ية الذكر  واةوالن  ةبيضالب الذكريتين النواتين ي حدإ اندماج يعرف -

 . املزدوج باإلخصاب  الجنيني الكيس نواةب ي األخر 

 ه علي ي ذيتغ ي ذ ال رمبياالندوس جنسي ىطلتع رمبي االندوس نواة تنقسم -

 فيشغل الجنين خارج النسيج هذا قىبوي األولى نمو مراحل في الجنين

 ذرة بال من جزء

 ) ن2 ( جنين) -----------  ن ( 2زيجوت) ---------  ن ( البيضة نواة )+  ن ( ذكرية نواة -

 االندوسبرم نسيج  )--- ن ( 3األندوسبرم نواة) ---- ن (2 الجنيني الكيس نواتا  )+ ن ( ذكرية نواة -
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 والثمرة  البذرة تكوين  :خامسا
 الواحدة الفلقة ذات ذور بال وهى اندوسبرمية بذور  وتسمى رمباالندوسب الجنين يحتفظ قد 1-

 والذرة  القمح  مثل حبة وتسمى واحدة ذرةب ها ب ثمرة لتكوين ةضويبال  أغلفة مع يضبامل أغلفة  فيها تلتحم -

 ر أخ ذاءغ زينتخب تابالن  ومويق برميةاندوس ال ذور ب  مىوتس  تكوينيه اءأثن رمباالندوس الجنين كيستهل قد 2-

 الفلقتين ذات البذور  وهى

 .الفول  مثل بذرة  ويسمى املعيض  أغلفة عن وينفصل القصرة لتكوين ويسةبال أغالفة تتصلب -

  :-اإلخصاب بعد *
 معيسها  سو الزهرة من قىبي وال وتسقي وامليسم والقلم واليلع والتويج  الكأس لبيذ 1-

 يض بامل يفرزها  هرمونات فعلب ثمرة لىإ ويتحول  جوينض حجما ربويك  الغذاء يضبامل يختزن  2-

 ذرة بال  غالف ةويضبال جدار ويصعح الثمرة غالف يضبامل جدار حبيص 3-

 .النيوسيلة من اقيبال الجزء الجنين ويستهل السمتية والخاليا املساعدة الخاليا تتحلل 4-

 . تاباإلن عند  ذرةبال ملى املاء  خالله من يدخل النقير قىبي 5-

 

 -: مثل ذلك عن تشذ الثمار بعض هناك -

 . الثمرة مع الكأس يعقى لحب وال اذنجانبال في 1-

 . الثمرة مع واألسدية الكأس قىب ي الرمان في 2-

 . الثمرة مع التويج قىبي القرع في 3-

 

 ح التفا  مثال الغذاءب هاض يبم  غير الزهرة من جزء  فيها يتشحم التي الثمرة :- الكاذبة الثمرة

 

 -: للزهرة  عمليتين حدوث التلقيح  يضمن -

 .ذرةبال لتكوين  ةضويبال إلخصاب الالزمة  ) حاللقا وببح( الذكرية  الخاليا توفير 1-

 خصاب إ حدوث عدم حالة في حتى جةضنا ثمرة لىإ وتحوله يضبامل لنمو الالزمة االوكسينات  طنشا  يحفز 2-

 

  .اإلخصاب حدوث لعدم ذور ب لب ثمار تكوين  :- العذري  اإلثمار

  :-الطبيعي العذري  اإلثمار *

 األناناس -املوز  : مثال خصابإ  أو تلقيح  حدوث  دون  يضللمب هرموني  تنشيط يحدث

  :-الصناعي العذري  اإلثمار *

 ارثم فتتكون  الخليك ضحم افثول ن أو  دول أن مثل الهرموني ط للنشا محفزة موادب األزهار مياسم رشب يحدث

 . مطماطال – الخيار -: مثال ذور ب ل ب

 . ثمرة تكوين دون ب وتسقط  الزهرة لبتذ اإلخصاب أو  التلقيح  يتم لم  ذاإ -
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 مثال ( تابالن  تمو  ليإ  وأحيانا )تاتابالن  عض ب في ( ي ر ضالخ النمو يلطتع لىإ والثمار ذور بال جض ن ييؤد -

  :-ببسب كوذل  )الحولية تاتاب الن

 .والعذور  الثمار تكوين في تاب الن يلد املدخر الغذاء ك استهل  1-

 النمو  عن املسئولة تالهرمونا طيبتث 2-

 العذري  اإلثمار البكري  التوالد

 

 اإلخصاب  حدوث لعدم بذور  بل  ثمار تكوين مخصبة غير بويضة من جنين تكوين

 النبات  عالم في يحدث الحيوان  عالم في يحدث

 

 واألناناس  املوز  في  كماطبيعيا  يحدث واملن  النحل ذكور  في  كما طبيعيا  يحدث

 

 الوخز  أو بالرج بمعاملة البويضات صناعيا  يحدث

 تعرضها  كهربائية لصدمات تعرضها -باإلبر

 مثال   األملح بعض محاليل في غمرها – لإلشعاع

 الضفدعة  -البحر نجم

 

 محفزة  بمواد األزهار مياسيم برش صناعيا  يحدث

 +  لمث ونيالهرم للنشاط

 ض حم  أو  افثول ن أو دول أن+

 – ارالخي -: المث ذور ب ل ب ارثم ون فتتك الخليك

 . مط ماطال

 

 

 

 .  

 البذرة  الحبة 

 

 الاندوسبرمية رمية باندوس

 

 فلقتين  ذات فلقة ذات

 

 أغلفة مع املبيض أغلية فيها يلتحم

 واحدة  بذرة بها  ثمرة لتكوين البويضة

 لتكوين  البويضية غلف يتصلب

 املبيض  أغلفة عن وينفصل القصرة 

 

 

 

 .سلةبوال الفول  مثل . والذرة القمح  مثل
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 اإلنسان في التكاثر
 

 ) الوالدة حتى الرحم داخل ينمو الجنين ألن ( املح وشحيحة صغيرة والبويضات الثدييات  طائفة من  اإلنسان

 الذكرى  التناسلي الجهاز

 -: من  يتكون 

 الجسم خارج يوجدان : الخصيتين  -أ •

 ن م هليا تقالان ( فنالص  سكيب اط ويحا 

 لالحم يهرأش اللخ فالتجوي لداخ

 ي في نيتالخصي ن و تك كذلبو  )رةاألخي

 رارة ح  ةدرج نم لأق رارة ح ةدرج

 ت الحيوانا تكيوينب اله  يسمح ماب الجسم

 . املنوية

 ب ب يس  الجسم داخل الخصيتين وجود -

 .)املنى منتاج عدم( العقم

 :الخصية أهمية

 املنوية  ت الحيوانا تكوين 1-

 ) غلو بال عند الذكرية الثانوية تالصفا  ظهور  لىا ي يؤد ( التستوسيترون هرمون  مفراز  2-

 الناقل الوعاء في وتصب نفسها حول  وتلتف الخصية قاعدة من تخرج قناة  عن ارةبع خبر بال:البربخان- ب •

 املنوية  الحوصلة لىا خب ر بال من املنوية تالحيوانا قلتتن :الناقلن الوعاءان- ج •

 املنوية  ت الحيوانا لتغذية الفركتوز  سكر على ي يحتو  ي قلو  سائل تفرز   :املنويتان الحوصلتان- د •

 ح بيص لكي ول بال ي مجر  لقناة  ييضالحم طالوس يعادل ي قلو  ئلاس تفرزان  :كوبر وغدتا البروستاتا  غدة- ه •

 رور م لبق ول بال ي ر مج اة قن يف ريم  ي و القل ائلالس  ذاه ا هيف املنوية تالحيوانا ملرور  مناسب متعادل سطو 

 اشرةب م فيها  املنوية تالحيوانا

 حدة على كل املنوية توالحيوانا ول ب ال فيها يمر ول بال ي مجر  قناة  هفي تمر  ليفي نسيج من يتكون   :القضيب- و •

  :الخصية تركيب

 املنوية  تابيباألني من يربك  عدد من تتركب -

 . التستوسيترون هرمون  تفرز  ينيةب اخالي بات يباألني ههذ نبيدتوج -

  ي مغذ سائل تفرز  سرتولى اخالي ةمنوي ةبيباني كل داخل توجد -

 مناعية  وظيفة  لها أن  ويعتقد املنويةت للحيوانا 

 ة ي جرثوم اخاليب داخلال  نم ت ابيباألني ههذ نبطت -

 املنوية تالحيوانا  ةالنهاي فيي وتكون  الخالياه هذ متنقس  ةامي
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  :-املنوي  الحيوان تكوين مراحل 

 : هي هامة مراحل عةبأر ب املنوية الحيواناي  تكوين  عملية تمر

 :التضاعف مرحلة- 1

 )ن2 ( ة األمي  ةالجرثومي االخالي فيي تار م  دةع ي وز ميت ام انقس  فيهيا  دثيح يالت ةاملرحل هيي

 )ن2 ( املنى تأمها  تسمى الخاليا من يربك عدد االنقسام هذا عن وينتج

 :النمو مرحلة- 2

  املنى تأمها  تختزن  فيها
 
 .)ن  ( 2أولية منوية خاليا لىا وتتحول  الغذاء من قدرا

  :النضج مرحلة- 3

 أول  ي وز مي امانقس  ةاملرحل هذه يف دثتح

 منوية  خاليا ييطفتع )ن  ( 2األولية املنوية للخاليا

 )ن( منوية الئعط  ييطفتع ثان ميوز  انقسام تنقسم التي )ن( ثانوية

 .النصف لىا تغيابالص فيعدد اختزال حدوث جضالن مرحلة في تالحظ -

 :النهائي التشكل  مرحلة- 4

 .منوية تحيوانا لىا املنوية الئعطال تتحول  فيها

 

 

  :المنوي الحيوان تركيب

  :الرأس •

 ة مقدم يفي دويوج ومكروموس 23 ا به واةن ىعلي ي و تحت

 زء ج ييذيب  اليذ الهياالويورنيز زيمان   رز يف يقم جسم الرأس

 االختراق  عملية من يسهل مما ةضويبال غالف من

 :العنق •

 ةب املخص ةض ويبال انقسام في تساعدان  سنتريوالن ي يحتو 

  :الوسطي القطعة •

 ه لحركت ةالالزم ةاق بال ي و املن وانالحي بتكس ميتوكوناادريا ي و تحت

  :الذيل •

 ي املنو  الحيوان ةحرك يفي سيياعد  وي ذ ور مح ن م ون يتك
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 األنثوي  التناسلي  الجهاز 

 قة طمن  في الجهاز  هذا اء ضأع عميتج- 

 أماكنها  في بتوتث املثانة خلف الحوض

 الحمل  أثناء التمددب  لها تسمح  مرنة ةبطأر ب

  :-من املؤنث التناسلي الجهاز يتكون - 

 الحوض تجويف يالجانبي عليى دانيوج  :املبيضين- ا

 آالف  عدة ي يحتو  .الشكل ي او ضيب   يضبامل -

 مختلفة  نمو مراحل في تا ضويبال من

 400 واليح امنه جضتن غو لبال دعب -

 واليح -ةبالخصو  ت سنوا خالل( طفق ةضويب

 ية ضويب دلمعب  كوذل  ) وغلبال دعب نةس30

 مع  التعادل ب ينضي بامل  أحد من شهريا واحدة

 اآلخر  يضبامل

 :املبيض أهمية*

 ) تاألستيروجينا  ( نوثه اال  تهرمونا فرازا 1-

 ت ا ضويبال نتاجإ 2-

  والحمل  مثطال دورة تنظيم تهرمونا فرازإ 3-

 قناة  ضبيم كل لبيقا  :فالوب قناتي- ب •

 ية عبصإ دزوائ ات ذ ةقمعي ةفتح  اله  فالوب

 الداخل  من ةبمهد وتكون  )ة ضويبال طاللتقا (

 )الرحم نحو  تاض ويباله لتوجي(

 رن وم ي و وق كسمي ليض ع كيس : الرحم -ج

 في  يفتح عنقب وينتهي  ي غد  غشاءب ن بطم –

 أشهر  تسعة ملدة الجنين  هداخلب يتكون  لبامله

 ت ثنايا  عليها تناسلية  فتحةب للخارج وتفتح الرحم عنق  من دأبت سم 7حوالي ولهاط ليةضع قناة : املهبل- د •

 .لبامله بط ير  ي ط مخا سائل يفرز  غشاءب نبطوم الوالدة أثناء تمددها ب تسمح

 فة صب ث املؤن ليالتناس ازللجه  تتغيرا  دثيح *

 . مثطال وخروج حمل حدوث عدم أو وحمل خصابإ من هماب بطيرتاوم  والرحم يض بامل طلنشا عابت ) غلو بال عدب( دورية

 

 سنة 50-45)الرحم انةبط وتنكمش اتالهرمون  وتقل ينضيبامل طنشا يتوقف :- اليأس سن
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 املبيض  في عرض ي قطاع دراسة

 مختلفة  نمو مراحل في الخاليا  من مجموعة من يضبامل يتكون  -

 رر تتح مث جيراف لةحويص داخل ةضويبال جضتن -

 األصفر  الجسم لىا كذل عدب الحويصلة وتتحول  منها

 

 البويضة تكوين مراحل 

  : مراحل ثالث في ةض ويبال تكوين عملية تتم

 ية م الجرثو  ياالخال  متنقس   :التضاعف مرحلة )أ(

 2)ن  يضبال  تأمها ون فتك ي ميتيوز  امسانق  )ن2 ( يةاألم

  الجنين في املرحلة هذه تحدث -

 قدر  )ن 2 (يضبال تأمها  تختزن   :النمو مرحلة )ب(

 بيضية  خاليا  لىا وتتحول  الحجم في ر بوتك الغذاء من

 )ن2 ( أولية 

 الجنين في املرحلة هذه تحدث -

  أول  ي ميوز  انقسام ية األول يةضيبال ةالخلي م تنقس  : النضج مرحلة )ج(

  )ن ( منها كل يطبق موجس  ةثانوي بيضية ةخلي تجفتن

 طبي  الق مالجس  نم ربأك يةضيبل ايةالخل ون وتك

  ثان ي ميوز  انقسام  )ن( ةالثانوي ةيبيضال  يةالخل موتنقس  

  اآلخر يطبالق الجسم ينقسم دوق ييطب ق موجس  ةضويب يىطفتع

  املحصلة وتكون  انطبيق جسمان تجنفي ان ث ي وز يم انقسام

 ية طبق جساما3

 وان الحي ول دخ ةلحظ انيالث ي امليوز  اإلنقسام يتم -

 اإلخصاب  عملية إلتمام ةضويبال داخل ي املنو 

 فوتغل واةون الزمبسيتو  ىعلي ةض ويبال ي و تحت -

 يتم  كالهيالويورني  حمض فعلب متماسكة رقيقة  قةبطب

  املفرز  الهيالويورنيز  نزيمإ فعلب  االختراق موسع عند هتبذاإ

 املنوية  تالحيوانا  رؤوس من

 . املنوية تالحيوانا من ماليين لىا ةضويبال  اختراق عملية  تحتاج لذا -
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  :التزاوج دورة
 واإلنجاب  التزاوج وظيفة مع تتزامن معينة تفترا على املشيمية ت الثدييا في يضبامل طينش  -

 .املختلفة تالثدييا  في املدة ههذ تختلف

 .والنمر األسد في كما سنويا  واحدة  مرة للتزاوج الجنسان طينش  -: سنوية 1-

 .والكالب ططالق -: سنوية نصف 2-

 . والفئران األرانب -: شهريا 3-

 28 لك  دةواح يةضويب  اجنتإ انضيبامل  ادلبيت ثحي هرية الش ضالحي  دورةب اإلنسان في الدورة هذو تسمى -

 : مراحل 3 ملى الحيض  دورة تنقسم * )الحيض( الطمث دورة  . للحمل لإلعداد الرحم في تتغيرا ك ذل يصاحب يوم

 

 :البويضة إنضاج مرحلة- 1

 ون هرم  ةالنخامي  دةللغ امياألم  صالف رز يف -

 اج ت إلن ضبيامل ز يحف ي ذ ال FSH لاملحوص

 ة ضويبال داخلهاب التي رافج لةحويص

 أيام  14 لةجرافحويص ونم تغرق يس  -

 ون هرم انموه اءأثن  افر ج لةحويص رز تف -

 الرحم انةبط  نماءإ على ليعم يذال تروجيناالس

 

 -: التبويض مرحلة 2-

 ة النخامي دةالغ  نم  امياألم  صالف رز يف -

LH14 اليوم في فراملص ون هرم  

 ا تحرره  يىعل ةيض ويبال ون الهرم ذاه زيحف -

 الوب ف اةقن فيي هاطوسقو  راف ج لةصحوي نم

 .األصفر الجسم لىا رافج  حويصلة وتتحول 

 فر األص مالجس  رز يف -

 ادة زي ىعلي ليعمي   ذ ال ترونروجس بال ون هرم

 يستمر - فيها ي الدمو  اإلمداد وزيادة  الرحم انة بط كسم

 يوم  14 حوالي ور طال هذا

 

 -: الطمث مرحلة 3-

 دريجيا ت مور لضا في فراألص مالجس  دأبي ا)وميني أو  يوم ا عمره( ةض ويبلل خصيابإ حدوث عدم حالة في -

            - )مثطال(دمال رجويخ رحمال  تاض ابانق  ببسب ةالدموي تالشعيرا زق وتتم  حمر ال ةانبط وتتهدم تالهرمونا فرازإ ويقل

 أيام  5-3 ور طال هذا يستمر
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 واألسيتيروجين روجسيترونبال هرميون  ليفرز  األصفر الجسم ويستمر  الحمل دأبي ةاض ويبلل خصابإ حدث ذاإ -

 .الحمل نهاية حتى الشهرية الدورة ويوقف التعويض  فيمنع

 وتكون  ع بالرا الشهر في االنكماش في دأبي ثم للحمل الثالث الشهر نهاية حتى األصفر للجسم نمو أقص ى يصل -

 و النم عليى ةالثديي ددالغ به وين رحمال ةانبط عليى افظيح يذال روجسيترونبال رز وتف  انموه  دمتق دق يمة املش 

 .تدريجيا

 .اإلجهاض لىإ  ي يؤد عبالرا  الشهر لبق همور ض أو األصفر الجسم تحلل- 

 

 

 يذ ال تجيو الزي ون لتك )ةض ويبال (املؤنث املشيج  مع  )ي املنو  الحيوان (املذكر املشيج اندماج هو :اإلخصاب

 الجنين مكونا ينقسم

 خالل يومين اب لإلخص اهزةج ون تك ثم طال دءب ن م رعش عبالرا يومال يف يةضويبال رر تح دعن.

 .فالوب قناة  من األول  الثلث في

 مليون  300:500 ما  حتتراو  تزاوج كل في الرجل من تخرج التي املنوية ت الحيوانا عدد**

 د عن ةاملنوي ت الحيوانا ددع انك  ذاإ عقيميا الرجل رب يعت قد كولذل ةضويبال لىإ رحلتها أثناء منها الكثير يفقد -

 . ي منو  حيوان مليون  20 من أقل التزاوج

 دخل في يةضيو بال الفغ نم زء ج ذيبي ي ذال ا الهييالويورنيز زيمن إ فرازإ في معا املنوية تالحيوانا كتشتر  -

 .)طفق والعنق الرأس يدخل( واحد ي منو  حيوان

 يوم . 2:3 حوالي املؤنث التناسلي الجهاز داخل حية قىبت من املنوية تللحيوانا  يمكن - -

 يمنع  غالفب نفسها ةضوي بال طتحي اإلخصاب عدب -

 .آخر ي منو  حيوان يأ دخول 

 

  :الجنين ونمو الحمل
  ليى ا تتحول  ثم فالوب قناة دايةب في ة ضويبال تخصب -

 )فلجتين ( خليتين

 ام االنقس ب  كوذل اباإلخص نم دواح ومي دعب -

 .ي  امليتوز 

 .خاليا 4 ح بفتص االنقسام تكرر  التالي اليوم في -

 وتصل  التوتية ور ط  لىا تتحول  حتى االنقسام يتكرر  -

 داخل وتنغمس  فالوب قناة أهداب دفعت الرحم لىا

 .األول  وعباألس نهاية في الرحم انةبط  ثنايا
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  :الجنينية األغشية

 . الرهل يسمى والداخلي لىالس مىيس  ارجيالخ اءانغش  الجنين حول  ينشأ

 سائل على ي ويحتو  الجنينب  طيحي -: الرهلى غشاء -

 ه حركت هلويس ت دماصوال افالجف نم ينالجن ىيحمي

 يذال ي ر الس  لبالح همكون لالره افتىح تحمتل -

 . الحركة  حريةب هل يسمح مما  مس 74 واليح  ويوليا يمةواملش  ينالجن ينب يصل

 ة الغذائي  وادامل لنقب  ومالتيتق الدموية تالشعيراب غني نسيج ي السر  لبالح -

 يىلا مة املشي نم جينواألكس حال واألم  اء وامل توالفيتامينيا  ومةضامله 

 ون بالكر  أكسيد وثاني اإلخراجية واد امل نم هوتخلص نيللجن ةالدموي ةاألوعي

 

 ) الجنين لحماية ( الخارج من الرهل وغشاء الجنينب طيحي -: السلى غشاء -

 املشيمة تسمى الرحم انةبط داخل تنغمس )عيةبصإ تخمال ( زوائد هحط س من تنمو -

 والجنين األم من لكل الدموية تالشعيرا املشيمة خالل من  تتالمس -

 

 :المشيمة أهمية
 املواد  نم نالجني صوتخل  )ارنتش ال (با نالجني دم يىلا األم دم نم جينواألكس ذاء الغ اخالله نم يريع 1-

 .الجنين دم مع األم دم طيختل أن دون  اإلخراجية

 للجنيين  ببيس  امم يدزكاإل  توالفيروسا والنيكيوتين ات والكحولي اقيركالعق  ارةض ال  وادامل  ضعب هليا لتنق -

 . أحيانا يرةطخ توتشوها  الغةب رارضأ

 ) األصفر الجسم  رصغي حيث ( للحمل عبالرا الشهر من  دءاب روجسترونبال هرمون  فرازإ 2-

 

  :-هي مراحل  3ملى الجنينى التكوين فترة تنقسم  :الجنين  تكوين

 العينيان  وتتمييز ) األول  الشهر فيي ( والقلب العصيي الجهاز تكوين دأبي )األولى شهور 3 ( : األولى املرحلة -

 في  الخصيتين تتكون  ( األنثى عن الذكر ويتميز واالستجاعة للحركة قاعل املرحلة ه هذ نهاية في حب ويص واليدان

 )عشر الثاني وعباألس في ينضيبامل  ويتكون  السادس وعباألس

 ل وتكتم العظمي لالهيك ون ويتك هدقات معويس  بالقل  ونم ليكتم )ىطالوس شيهور  3 ( : ةالثاني ةاملرحل  -2-

 .الحجم في ويزداد الحس اء ضأع

 . أجهزتا اقيب نمو وتستكمل الحجم في النمو أطاب يت املخ نمو يكتمل )االخيرة شهور  3 ( : الثالثة املرحلة  3-
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  :-الوالدة
 دأ بوي لرحمبا الجنين كتماس ويقل روجسترونبال هرمون  فرازإ ويقل التاسع الشهر  نهاية  في املشيمة كتتفك -

 التنفس ي الجهاز أثره على يعمل صرخةب دأبوي الخارج لىإ الجنين يدفع عب متتا شكلب الرحم اض بانق ب املخاض

 . املولود جهة  من ي السر  لبالح عطق  ويتم  خارجا رديطو  الرحم جدار عن  املشيمة وتنفصل

 ت الهرمونا  خالل من نبالل إلفراز الثديية الغدد  النخامية الغدة بهتن -

 ذا إ  توتشوها بمتاع  ليىإ والجنيين األم رضتتع دق  نهس 35-18 ن م لللحم باملناس  األنثى عمر حيتراو  - -

 .الزوج سن زاد أو كذل  عن األم عمر  زاد أو نقص

 

 

 

 

 :الحمل منع وسائل

 روجسترون بوال االستيروجين ة بش ي  صناعية تهرمونا على تحتو :- األقراص  •

 . التعويض عملية وب بالح هذ تمنع عبيأسا ثالثة  وملدة مثطال انتهاء ععد استخدامها يعدأ -

  .بطانته في ةباملخص ةضويبال استقرار  فيمنع الرحم في يستقر :- اللولب •

   .لبامله لىا املنوية  الحيواناي  دخول  يمنع:- الذكرى  الواقي

 التيي تياضويبلل خصابإ يحدث فال عهما طق أو أةر امل فيي فالوب قناتي بطر  يقطر   عن :- الجراحي التعقيم  •

 . املنوية الحيواناي ر خاللها  تخرج فال عهماطق  أو الناقلين الوعاءين ع الرجل تعقيم و  يضبامل  ينتجها

 

  :االنوية زراعة

 فدعة ضلل ةب مخص غير تاضويب في وزراعتها  النمو مختلفة مراحل في فدعةضال أجنة  خاليا من أنوية زالةإ -

 . اإلشعاعب يمهاطتح أو أنويتها  نزع قبس

 . املزروعة االنوية  أصحاب لىا الوراثية صفاتهم في ينتمون  أجنةا لىا ضاتويبال ههذ تنمو -

 )نفسها  الالقحة نواة مثل( الجنين تكوين نحو ة ضويباله توج االنوية ههذ -

 

 

 

 

 

 

 

 م و ي 270 : اإلنسان    مو ي 150 : األغنام        موي  21 : الفأر :  الحمل فترات
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 )التوائم (المواليد تعدد                                          

 86 1 :ايعامل  ةالثنائي وائمالت  عةسبن -

 التوائم   من نوعان وهنا  فردية والدة

 – :اللقحة ثنائية)متماثلة غير (خيةأ مت توائم- 1

 .)معا كليهما من أو ينضيبداملأح نم( تانضويب رر تتح -

 .)حدة على ي منو  حيوان ب امنهم لك ( تانضويبال بتخص -

 منهما  ولكل )الوراثية  ت الصفا جميع في قينباطمت رغي( نجنين ون يتك -

 . مستقل )رهل( جنيني وكيس مشيمة 

 

 :اللقحة أحادية - متماثلة توائم- 2

 مها ا انقس  دوعن  داواح ي و من وانحيببوتخص دةواح ةضويب رر تتح -

 نيجن امكون  زءج لك  وينم جزئينر  يىلا لتنفص

  )الوراثية تالصفا عجمي ييف قينباطمت( 

 به خاص ي سر  لبوح رهل منهما ولكل واحدة مشيمة ولهما

 ت الحاال  عضب في جراحيا عينهما  الفصل ويمكن )السيامى التوأم ( الجسم في ما مكان في الجنينان يلتحم قد -

 

  :األمشاج بنوك

 .سنة 20 ملى تصل قد  ملدة ) م 120 ( - دشدي ريدبت حالة في األمشاج تحفظ -

  أنواعها انقراض  أو  هابأصحا ةوفا عدب حتى( الصناعي التلقيح في األمشاج ههذ تستخدم -

 ردالط ةبعملي y غىالصي ت ذا ةياملنو  تالحيوانا عن X غىبالص تذا املنوية تالحيوانا  فصل يمكن 

  :-على الحصول  من نتمكن كذلباملواليدو  جنس في للتحكم كوذل محدود يئكهربا ملجال تعريضها أو املركزي 

 اللحوم  نتاجإ أجل من املاشية في ذكور  *

 .والتكاثر انباألل نتاجإ أجل من إناث *

 

 :األنابيب طفالأ

 ة طواسب ياخارج هابخصاإو   رأةام  ضيبم  من جةضنا ةضويب فصل -

 ورالتوتيية ط  يىحت ذائيغ طوس يف اورعايته  زوجال ىمن 

 .الجنين نمو الستكمال رحمال ليىا ي ر أخةمر  اأعادته  مث 

 1977امع ييف ةناجح بةتجر  أول  تأجري -

 

  

 


