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  األحیاء علم الى مدخل

  

 و بوظائفھا تقوم كیف و تركیبھا و ما یوما حیا كان ما كل و تاریخھا و ةالحیا أصل دراسة  :األحیاء علم
  البعض بعضھا مع تتفاعل كیف

 في فساھم الحیوانات درس و دقیقا وصفا وصفھا و النباتات سینا ابن العالم درس  :الحیاة أنواع دراسة -١

   الحیة للمخلوقات أعمق فھم

 بكر ابو العالم و ، طبیة كعقاقیر اھمیتھا و  النباتات البیطار ابن العالم درس  :األمراض في البحث -٢

   الحصبة و للجدري وصفا كتب من اول ھو رازي

   امكانیاتھ زیادة و االنسان احتیاجات لتلبیة العلمیة المعرفة تطبیق ھي : التقنیات تطویر -٣

 مقاومة او خصبة غیر تربة في النباتات نمو على ساعدت الزراعیة الھندسة دراسة ان : الزراعة تحسین -٤

  الغذاء انتاج زیادة و االمراض و الحشرات

   الطبیعیة المحمیات بواسطة االنقراض من الحیوانات و النباتات حمایة : البیئة حمایة -٥

   ) :الحیة المخلوقات خصائص ( الحیاة خصائص

 من مكون مخلوق النباتات و االنسان و الخلیة وحیدة مخلوقات ھي البكتیریا : اكثر او خلیة من مكون -١

   خالیا عدة

   اجھزة .. العضو .. النسیج .. الخلیة  ) :التعضي ( التنظیم اظھار -٢

   الفرد كتلة في الزیادة ھي  :النمو -٣

   النوع على المحافظة على یساعد ھذا و التكاثر عملیة من الحیة المخلوقات تنتج : التكاثر -٤

   التكاثر على قادرة سالالت ینتج و بینھا فیما تتزاوج المخلوقات من مجموعة ھي  :النوع -٥

   الطاقة النتاج للغذاء الحیة المخلوقات تحتاج : للطاقة الحاجة -٦

   داخلیة و خارجیة لمؤثرات الحیة المخلوقات تستجیب : للمؤثرات االستجابة -٧

   المؤثر تجاه الحي المخلوق فعل ردة ھي االستجابة و الحي للمخلوق الفعل ردة مسبب ھو المؤثر

  حیاتھ على الحفاظ اجل من للفرد الداخلیة الظروف تنظیم عملیة ھي : الداخلي االتزان على المحافظة -٨

  بھ المحیطة الظروف لتحمل الحي المخلوق قابلیة ھي  :التكیف -٩



  طرائقھ و العلم طبیعة

   :العلوم انواع

  المالحظةوالتجربة یعتمدعلى العلمي والبحث الطبیعة دراسة على یعتمد العلوم من نوع  :الطبیعي العلوم -١

   التجربة و المالحظة الى تستند ال التي العلوم ھي  :الطبیعي غیر العلوم -٢

   الكف قراءة و التنجیم ممارسة على القائمة العلوم ھي : العلوم مدعي -٤

   :الطبیعیة العلوم خصائص

   الدلیل على یعتمد -١

  العلمیة المعرفة یوسع -٢

  االسئلة ینتج -٣

   المقبولة النظریات یتحدى -٤

  االستنتاجات یختبر -٥

   اآلخرین العلماء لمراجعة یخضع -٦

   المتري النظام یستخدم -٧

   :حیاتنا في العلم

  االحیاء علم بتطبیقات ترتبط قانونیة قضایا مناقشة ھي : العلمي الجدل -١

   الضروریة العلمیة بالثقافة المجتمع لتنویر المتعددة الوسائل استخدام عملیة ھي : العلمي التثقیف -٢

   االسالمیة الشریعة یناقض ال بشكل العلمیة القضایا دراسة ھي  :العلمیة االخالق قضایا -٣

   اجابات على العثور و المعلومات لجمع متماثلة طرائق استخدام ھي  :العلم طرائق

   :العلم طرائق خطوات

   المالحظة  :السؤال طرح -١

   الفرضیة صیاغة -٢

   : الى تنقسم و البیانات جمع -٣

   :المنضبطة التجارب -أ



  اختباره المراد العامل الى تتعرض ال التي المجموعة ھي و الظابطة المجموعة -١

   اختباره المراد العامل تأثیر الى تتعرض التي المجموعة ھي و التجریبیة التجارب -٢

   : التجربة تصمیم -ب

   بالتجربة ثابت متغیر كل : الثابت المتغیر -١

   اختباره المراد العامل ھو : التابع المتغیر -٢

   علیھ یعتمد و المستقل التغیر عن الناتج العامل ھو : المستقل المتغیر -٣

   البیانات الباحث یجمع : البیانات تجمیع -د

   لوازمھ و عوارضھ بجمیع یأتي او فیستقصیھ معنى المتكلم یتناول ان  :االستقصاءات -ج

 الى الوصول على یساعد مما نتائجھا تفسیر و منحنى او جدول في البیانات عرض ھي : البیانات تحلیل -٤

    اخرى فرضیة دراسة و االستنتاج

 تقویمھا و لفحصھا متخصصین محكمین الى االستنتاجات و  االستكشافات احالة ھي  :البیانات تسجیل -٥

   العلمیة المجالت في تنتشر ثم العلمیة الطریقة مع التطابق و دقتھ و اصالتھ حیث من

   العلمي االستقصاء -٦

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  التصنیف تاریخ



 صفاتھا على بناء تصنیفھا و تسمیتھ و االنواع بتعریف تھتم التي االحیاء علم فروع احد ھو : التصنیف علم

   بینھم الطبیعیة العالقات و

  : ارسطو نظام

   :نباتیة و حیوانیة قسمین الى الحیة المخلوقات قسم

   شكلھا و لبیئتھا : تبعا الشكل -٣ البیئة -٢ الدم وجود -١ : الى الحیوانیة قسم و

  تركیبھا و حجمھا  :تبعا  اعشاب -٣ شجیرات -٢ اشجار -١  :الى النباتیة قسم و

   : النظام ھذا عیوب

   الحیة المخلوقات من محدود عدد على النظام بنى -١

   بسیطة اسس على النظام بنى -٢

  تطیر ال التي الطیور منھا و النظام من الحیة المخلوقات من الكثیر غیاب -٣

   :لینیوس نظام

  سلوكھ و الحي المخلوق شكل على تصنیفھ في اعتمد

   النسر  :المفترسة الطیور

   الحزین مالك  :الماء تخوض التي الطیور

   األرز طائر  :الجاثمة الطیور

   : الثنائیة التسمیة

   النوع و الجنس من مكون الحیة للمخلوقات یعطي علمي اسم ھو

 Ahmed خط وتحتھ صغیرة البقیة و كبیرا حرف اول یكتب : األول النوع

 Ahmed المایل بالخط االسم یكتب : الثاني النوع

   :التصنیف مستویات

   بینھا فیما التزاوج على قادرة التركیب و الشكل في المتشابھة الحیة المخلوقات من مجموع  :النوع

  واحد اصل في تشترك و تشابھا و ترابطا االكثر االنواع من مجموع  :الجنس

   محددة خصائص في تشترك متشابھة اجناس من تتكون  :العائلة



   متقاربة عائالت من مجموعة تضم  :الرتبة

   بالبعض بعضھا عالقة ذات رتبا تضم  :الطائفة

   متقاربة طوائف ھي  :الشعبة

   مترابطة اقسام او شعب من المكون المصنف ھو  :المملكة

   مستوى واشمل اكبر ھي  :مملكة فوق

  االمریكي االسود الدب : مثال

  

 االمریكي االسود الدب النوع

 دب الجنس

 الدببة العائلة

 اللحوم اكالت الرتبة

 الثدیات الطائفة

 الحلبیات الشعبة

 الحیوانات المملكة

 النوى حقیقة المملكة فوق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   الحدیث التصنیف

 مملكة فوق المملكة فوق
 البدائیات

 مملكة فوق
  البكتیریا

 مملكة فوق
 النوى حقیقة

 مملكة فوق
 النوى حقیقة

 مملكة فوق
 النوى حقیقة

 مملكة فوق
 النوى حقیقة

 البكتیریا مملكة المملكة
 البدائیة

 البكتیریا مملكة
 الحقیقیة

 مملكة
 الطالئعیات

 مملكة
 الفطریات

 مملكة  النباتات مملكة
 الحیوانات

  الخالیا نوع

 

 حقیقیة حقیقیة حقیقیة حقیقیة بدائیة بدائیة

  
 الخالیا عدد

 او الخلیة وحیدة  الخلیة وحیدة الخلیة وحیدة
 الخالیا عدیدة

 الخلیة وحیدة
 عدیدة او

 الخالیا

 الخالیا عدیدة الخالیا عدیدة

 الجدار
   الخلوي

 

 من یخلو
 الببتیدوجالیكان

 على یحتوي
 الببتیدوجالیكان

 موجود غیر السلیلوز الكایتین السلیلوز

 ذاتي بعضھا التغذیة
 مثل التغذیة

 البكتیریا
 للملوحة المحبة

 غیر بعضھا و
 التغذیة ذاتي
 البكتیریا مثل

 المحبة
 و للحموضة
 الحرارة

 ذاتي بعضھا
 مثل التغذیة

 البكتیریا
 الخضراء
 و المزرقة
 غیر بعضھا
 التغذیة ذاتي
 بكتیریا مثل

 السل

 ذاتي بعضھا
 مثل التغذیة
 و البحر عشب

 غیر بعضھا
 التغذیة ذاتي
 االمیبا مثل

 غیر جمیعھا
 التغذیة ذاتیة

 ذاتیة معظمھا
 التغذیة

 غیر جمیعھا
 التغذیة ذاتیة

 البكتیریا - ١ مثال
  للملوحة المحبة
 البكتیریا - ٢

 المحبة
 و للحموضة
 الحرارة

 بكیتیریا - ١
  السل
 البكتیریا - ٢

 الخضراء
 المزرقة

  البحر عشب - ١
 االمیبا - ٢

 عیش - ١
  الغراب

 الكمأة - ٢

  البرتقال - ١
 الذرة - ٢

   االرنب - ١
 القرد - ٢

  

  

  

  

  

  

  



  البكتیریا

 المخلوقات اكثر النوى بدائیة تعد و البیئة و الصناعة و الغذاء انتاج في االنسان جسم في مھمة البكتیریا

  االرض على عددا

   : البدائیة البكتیریا -١

   :مثل القاسیة البیئات في تعیش

  الكلوروفیل من بدال البروتین تستخدم و للملوحة محبة -١

  السبخات و المجاري في توجد و الكربون اكسید ثاني تستخدم ھوائیة ال المیثان لغاز مولدة -٢

  الحرارة و للحموضة محبة -٣

   : الحقیقیة البكتیریا -٢

   الببتیدوجالیكان على یحتوي خلوي جدار لھا و مكان كل في توجد

   غیرھا عن یمیزھا ھذا و خلوي جدار لھا بعضھا -١

  الضوئي بالبناء تقوم الزرقاء الخضراء البكتیریا -٢

   : البدائیة و الحقیقیة البكتیریا بین الفرق -٣

 البدائیة البكتیریا الحقیقیة البكتیریا المقارنة

 الببتیدوجالیكان على تحتوي ال الببتیدوجالیكان على تحتوي الخلوي الجدار

 الرایبوزومیة البروتینات مختلفة الرایبوزومیة البروتینات
 النوى حقیقة عن

 الرایبوزومیة البروتینات شبیھة
 النوى حقیقة عن

   : الخلیة تركیب

   ٥٦ ص رسم انظر

   الكروموسات -١

   البكتیریا حمایة على تساعد -ب الجفاف من الخلیة حمایة -أ : وظائفھا من و المحفظة -٢

   بالسطوح االلتصاق على البكتیریا االھداب تساعد : االھداب -٣

   الحجم -٤

   :البدائیات تعرف كیف



  العصویة او الحلزونیة او الكرویة منھا و  :الشكل -١

   الخلوي جدارھا لمكونات طبقا الحقیقیة البكتیریا تصنیف  :الخلوي الجدار -٢

  للحركة االسواط تستخدم البدائیة البكتیریا بعض  :الحركة -٣

   : البدائیات تكاثر

  ٥٨ ص انظر وراثیا متماثلتین خلیتین الى الخلیة انقسام ھو و الثنائي االنقسام -١

   ٥٨ ص انظر الوراثیة المواد فیتبادالن باالخرى احداھما خلیتان تلتصق حیث االقتران -٢

   : البدائیات في األیض عملیات

 بینما الضوئیة و الكیمیائیة على التغذیة ذاتیة تشمل و التغذیة ذاتیة غیر و التغذیة ذاتیة الى البدائیات تنقسم

  المترممة على التغذیة ذاتیة غیر تشمل

  اجباریة ھوائیة ال و اجباریة ھوائیة الى حاجتھا بحسب البكتیریا تنقسم و

   : البكتیریا بقاء

 ص انظر  الجفاف و العالیة الحرارة و القاسیة البیئات تقاوم كامنة خلیة ھو البوغ و : الداخلیة االبواغ -١
٦٠  

 تقود  DNA الـ في عشوائیة تغیرات الطفرات و التغیر دائمة بیئة في البقاء على الخلیة تساعد : الطفرات -٢

   وراثي تنوع و جدیدة صفات الى و الجینات من جدیدة اشكال الى

   : البكتیریا فوائد

   الحقول تسمید عل تساعد -١

  الغذائیة المواد تدویر -٢

  الجسم حمایة -٣

  الغذاء انتاج -٤

   : النتروجین تثبیت و الغذائیة المواد تدویر

 من و العضویة المادة ملتھمة او المحلالت تسمى المیتة المخلوقات من الطاقة على تحصل التي المخلوقات

 المواد ھذه تدویر اعادة بدون و البیئة الى مھمة غذائیة مواد اعادة على تعمل فھي البكتیریا المحلالت ھذه

  تستھلك سوف للحیاة الضروریة الخام المواد كل فان الغذائیة



 یدخل انھ كما و االمینیة لالحماض اساسي مكون فھو االرض على الحیاة الستمرار ضروري النیتروجین

 التثبیت تسمى عملیة في نیتروجینیة مركبات الى تحول االنزیمات و  RNA و DNA الـ تركیبات في

  النیتروجین

   : الطبیعیة الفلورا

 بل ضار غیر لكنھ و االمعاء في یعیش كوالي اشیرشیا احدھا و البكتیریا من الكثیر جسمك داخل في یعیش

   الدم تجلط تمنع و للبقاء مھم ھو

   :الدواء و الغذاء

   البكتیریا من بمساعدة الدواء و الغذاء صنع لقد

   :لالمراض المسببة البكتیریا

   السموم بفرز او بالتكاثر اما بطریقتین تحدثھا

  العصبي الجھاز لخالیا شلال یشبھ سما تفرز الغذاء لتسمم المسببة البكتیریا

  احماضا تنتج فھي االسنان في الموجود السكر بفعل االسنان تسوس ان بامكانھا البكتیریا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   :البریونات و الفیروسات

  البروتین من غالف ضمن یقع الوراثیة المادة من حي غیر شریط ھو : الفیروس



  ٦٥ ص الفیروس صور مراجعة

  للمرض المسببة التراكیب اصغر من الفیروسات تعد  :الفیروس حجم

  الخالیا اجزاء من نشأت  :الفیروسات أصل

 اما الزكام مرض یسبب الغدي الفیروس و )  DNA OR RNA ( وراثیة مادة و محفظة  :الفیروس تركیب

  اسمھا على التي االمراض فتسبب الفیروسات بقیة

 بعض في و الخلیة بالزم سیتو الى یدخل بعدھا و المضیفة بالخلیة الفیروس التصاق  :الفیروسیة العدوى

  الفایروس فیتضاعف بسرعة المحفظة تتحطم و للخلیة باكملھ الفایروس یدخل الحاالت

   سریع وقت تستغرق : التحلل دورة

   طویل وقت تستغرق : االندماجیة دورة

   ٦٧ ص الرسم مراجعة

   : االرتجاعیة الفیروسات

 DNA من بدال  RNA وراثیة مادة ھي

  ٦٨ ص الرسمة مراجعة

  : البریونات

   بریون اختصارا و المعدیة البروتینیة الدقیقة بـ یسمى العدوى او للمرض المسبب البروتین

 الداء و البقر جنون : التالیة باالمراض البروینات ترتبط من و لولب شكل على الخالیا في البروینات توجد

   المزمن الھزال مرض و العصبي

 الدماغ في العصبیة الخالیا تصیب الي الطبیعیة البروتینات في طفرة تسبب ان یمكن  :بالبریونات العدوى

  الدماغ في فراغ ینتج حیث ، انفجارھا مسببة

  

  

  

  االنسان في التكاثر جھاز

  



  ٧٨ ص الرسم انظر االنسان في الذكري التناسلي الجھاز

 ملیون ٢٠٠-١٠٠ تنتج ان االنابیب ھذه تستطیع و الخصیة في المنویة باالنابیب انتاجھا یتم : المنویة الخالیا

 خارج اطالقھا عند و تخزینھا یتم ھناك و للبربخ تنتقل المنویة الحیوانات تكوین بعد و یوم كل منوي حیوان

   لالحلیل یوصلھا االسھرالذي الناقل الوعاء تسمى بقناة تمر الجسم

 الحوصلة تسھم و الذكریة الغدد تفرزھا سوائل و تغذیة مواد و المنویة الحیوانات من المنوي السائل یتكون

 غدة و البروستات غدة تفرز ایضا و السكر افراز الى باالضافة المنوي السائل حجم نصف افراز في المنویة

   المنوي الحیوان یواجھھا حمضیة ظروف اي لمعادلة قلویا محلوال كوبر

  ٧٩ ص الرسمة انظر

   : الذكریة الھرمونات

 الثانویة الصفات اظھار و المنویة الحیوانات انتاج في مھم ھو و الخصیة في التستوسترون ھرمون ینتج

   البلوغ عند الذكریة

 للغدة االمامي الفص في یؤثر ھرمونا المھاد تحت تسمى الدماغ في منطقة التستوسترون انتاج في یتحكم

 ھذان و المنویة الحیوانات انتاج على یحفزانھا و الخصیة الى الدم بواسطة ینتقالن ھرمونین فتفرز النخامیة

 المنشط الھرمون -٢ المنویة الحیوانات انتاج ینشط الذي للحوصلة المنشط الھرمون -١ : ھما الھرمونان

 الجنسیة الھرمونات افراز لتنظیم آلیة توجد و التستوسترون ھرمون افراز ینشط الذي االصفر للجسم للجسم

   الھرمونات لتركیز ثبات ھناك یكون لكي السلبي الرجعي التغذیة نظام تدعى الدم في

   الھرمونین ھذین من المزید بافراز الجسم یستجیب الدم في التستوسترون تركیز ینخفض عندما

   االنثوي التناسلي الجھاز

  ٨٠ ص الرسم انظر

   : وظائفھ

   البویضات انتاج -١

   الجنین نمو و البویضة ألخصاب مناسبة بیئة توفیر -٢

  

   : البیضیة الخالیا

 خالیا مبیض كل داخل یوجد و األولیة البیضیة الخالیا بـ النمو مكتملة غیر االنثویة التناسلیة الخالیا تسمى

 و الحمایة لھا توفر بحوصلھ بـ تحاط و یوما ٢٨ كل واحدة بیضیة  خلیة تنمو ما عادة و ناضجة غیر بیضیة



 من االسفل الجزء و والدتھ حتى الجنین ینمو فیھ و المبیض قناة الى تنتقل المبیض من افرازھا وبعد الغذاء

   ضیقة فتحة خالل من المھبل مع یتصل و الرحم عنق یدعى الرحم

   : االنثویة الھرمونات

 في النخامیة للغدة االمامي الفص یفرز و المبیض خالیا من یفرزان ھرمونان االستروجین و البروجسترون

 في یؤثران اللذان االصفر للجسم المنشط الھرمون -٢ للحوصلة المنشط الھرمون -١ : ھما ھرمونین االنثى

 مرحلة عند فمثال ، االنثى و الذكر من كل عند الھرمونین تختلف و الھرمونین من كل تركیز مستویات

   الحوض عظام اتساع و الثدي نمو في االستروجین تركیز تسبب البلوغ

   : الجنسیة الخالیا تكوین

   الحیاة لمدى یستمر و البلوغ عند انتاجھا یبدأ الذكر فعند البویضات انتاج یختلف

 االولى البیضیة الخالیا تبقى و ستنتجھا التي البویضات جمیع لدیھا و االنثى تولد حیث االنثى عند یختلف و

 خلیتین لتنتج حیض دورة كل فقط واحدة بیضیة خلیة نمو یستكمل ثم ، البلوغ سن حتى الطفولة فترة طوال

 اما الكبیرة الى السیتوبالزم معظم یذھب و القطبي الجسم تسمى الصغیرة و البویضة تسمى كبیرة احداھما

   الزیجوت ینتج حیث البویضة اخصاب عند المنصف االنقسام یحدث و فیتحلل القطبي الجسم

   : الحیض دورة

   : اطوار ٣ في تمر و شھر كل

 الجنین و الرحم بطانة من طالئیة خالیا و الغدي النسیج و المخاط و الدم تدفق ھو : الطمث تدفق طور -١

 ٥ الى ٣ بین الطمث تدفق یستمر و جدا مناسب بشكل بالدم تزوده الرحم بطانة فان اكسجین و لغذاء یحتاج
  جدیدة بطانة تكوین في بعدھا یبدأ و ایام

 یكون و الھرمونات تركیز مستویات في تغیرات نتیجة المبیض في تغیرات تحدث : الحوصلة طور -٢

 زیادة في النخامیة للغدة االمامي الفص فیبدأ منخفضا الدورة بدایة في االستروجین ھرمون تركیز مستوى

 و النمو في تستمر و واحدة حویصلة تنضج اسبوع في و المبیض في الحویصالت بعض النضاج االفراز
 للغدة االمامي الفص االستروجین من المرتفع التركیز یحفز یوم ١٢ في و ، االستروجین ھرمون تفرز

   التبویض عملیة تحدث و الحوصلة انفجار الزیادات ھذه تسبب و ،  LH لـ مرتفعة كمیة افراز على النخامیة

 و االستروجین ھرمون من كبیرة كمیات یفرز و بالتحلل االصفر الجسم یبدأ : االصفر الجسم طور -٣
 ال و االصفر الجسم یتحلل الطمث دورة نھایة في و جدیدة حویصالت نضج لمنع لھما المنخفض التركیز
  الطمث تدفق و الرحم بطانة انسالخ الى تركیزھما انخفاض یؤدي و الھرمونین انتاج على یقدر

   : فأن البویضة اخصاب تم اذا

  االصفر الجسم یضمحل ال -١



  الرحم بطانة في الدھون تتراكم -٢

   الرحم بطانة الى الدم تدفق یزداد -٣

   للجنین المغذیة بالمواد غنیة سوائل افراز -٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الھرم و الوالدة و الجنین نمو

   بالبویضة المنوي الحیوان التقاء عملیة : االخصاب عملیة

  المبیض قناة اعلى في االخصاب عملیة تتم

   القذف عند المھبل الى المنویة الحیوانات تدخل



 ٢٣ و الذكر من ٢٣ اصل من كروموسوم ٤٦ الزیجوت في الكرومسات عدد یصبح االخصاب عملیة عند

  االنثى من

 فال المخصبة غیر البیضة بینما االنثوي التناسلي الجھاز في ساعة ٤٨ فقط یبقى ان المنوي الحیوان یستطیع

   ساعة ٢٤ مدة البقاء تستطیع

   ٨٥ ص و ٨٤ ص رسم انظر

 الدم كرات تھاجمھ البقیة النھ البویضة الى بالوصول ینجح القلیل فقط المنویة الحیوانات من المالیین بین من

   المئات بین من البویضة یخصب واحد منوي حیوان فقط ھناك و طریقھ في یموت البعض و البیضاء

   یستطیعون ال البقیة و یخترقھ من ھو فقط و البالزمي الغشاء یخترق ھو قمعي جسم ھناك و

   : الجنین لنمو االولى المراحل

  المتساویة االنقسامات من سلسلسة في المخصبة البویضة تدخل : االخصاب من ساعة ٣٠ بعد -١

   التوتة تسمى عندھا و الرحم تدخل و المبیض قناة المخصبة البویضة تترك : الثالث الیوم -٢

   البالستولیة الكبسولة تسمى مجوفة كرة تصبح و التوتة تنمو : الخامس الیوم -٣

  الرحم بطانة في البالستولیة تنغرس : السادس الیوم -٤

  الرحم بطانة في البالستولیة انغراس یكتمل : العاشر الیوم -٥

 احیانا و الجنین بعد فیما تكون داخلیة خلویة كتلة لتكون البالستولیة الكبسولة قطبي احد في الخالیا تتجمع و

   توأمین لتكون جزأین الى الداخلیة الخلویة الكتلة تنقسم

   : الجنینیة االغشیة

   المشیمة تكوین في یسھم و االمنیوني الغشاء خارج یوجد و الكوریوني الغشاء -١

 یسمى سائل الكیس ھذا داخل یوجد و بالجنین یحیط كیسا تشكل رقیقة طبقة ھو و االمنیوني الغشاء -٢

   الرھلي السائل

   المشیمة تكوین في یسھم و الممبار -٣

   للجنین الحمراء الدم خالیا لتكوین یعمل موقع اول ھو و المح كیس -٤

   : المشیمة

   الفضالت من التخلص -٢ للجنین االكسجین و الغذاء توفیر -١  :المشیمة وظائف من



  االم من جزء و الجنین من جزء  :جزءان للمشیمة

  الجنین الى االم من الفیروسات و العقاقیر و االدویة و الغذاء و االكسجین

   االم الى الجنین من الكربون اكسید ثاني و االیض عملیات فضالت و

 الحیویة المضادات لكن و الدوران جھازي بین اتصال یوجد ال ھناك الن نظرا بینھما تنتقل ال الدم خالیا

   بھ الخاص المناعة جھاز لدیھ یتكون ان الى تحمیھ و الجنین الى تنتقل ان تستطیع

   : الحمل خالل الھرموني التنظیم

 تركیزه یبقى و تحللھ یمنع و االصفر الجسم على یحافظ ھرمونا نموه من االول االسبوع خالل الجنین یفرز

 بعد و ، جدیدة دورة حدوث یمنع مما اقل بدرجة لكن و االستروجین تركیز على كذلك یحافظ و عالیا

 لتوفیر الضروري االستروجین و البروجسترون ھرموني من كافیة كمیات المشیمة تفرز ٣ الى شھرین

   الحمل مدة طیلة مالئمة ظروف

   : المشیمة تصور

  ٨٨ ص الرسم

   :الجنین لتكون الثالث المراحل

 اشھر ٣ منھا كل مراحل ٣ الى المرحلة ھذه تقسم و االخصاب لحظھ منذ یوما ٢٦٦ الحمل مدة تستغرق

 ملیارات من جسمھ یتكون طفال لیصبح واحدة خلیة من المكون الزیجوت ینمو الحمل مدة خالل و تقریبا

   متخصصة وظائف لھا اعضاء و انسجة في الخالیا ھذه تنتظم و الخالیا

   : االولى اشھر ٣ الـ مرحلة

 للتأثر عرضة الجنین یكون الفترة ھذه خالل و االجھزة و االعضاء و االنسجة تكون المرحلة ھذه في یبدأ

 صحتھ في كبیر بشكل الجنین على یؤثر االشھر ھذه في االم تغذیة سوء ان كما و .. الخ و كالدخان بالمواد

 ان الجنین یستطیع و بالجنین الطور ھذه یسمى و جمیعھا االجھزة تشكل یبدأ الثامن االسبوع نھایة في و

   وجھھ تعبیرات بعض تظھر و یدیھ اصابع او ذراعیھ یحرك

  ٨٩ ص الرسم انظر

   : الثانیة اشھر ٣ الـ مرحلة

 و اصبعھ مص على قادرا الجنین یصبح و القلب دقات سماع یمكن حیث النمو مرحلة المرحلة ھذه تسمى
 فرصة لكن و االم رحم خارج الجنین یعیش ان ممكن المرحلة ھذه نھایة في و .. الخ و بالتكون شعره یبدأ

 فرصة یزید المناعي جھازه اكتمال عدم او رئتیھ اكتمال عدم بسبب اكبر موتھ فرصة و ضئیلة تكون عیشھ

   مرضھ



   :االخیرة اشھر ٣ الـ مرحلة

 كمیات تتناول ان االم على یجب و جلده حول الدھون تتراكم و سریع بشكل المرحلة ھذه في الجنین ینمو

   االم صوت مثل لالصوات االستجابة الجنین یبدي قد و البروتینات من كافیة

   :الجنین تشخیص

   الشاشة طریق عن جنسھ و الجنین ھذه نمو معرفة یمكن  :الصوتیة فوق الموجات

 ) الثانیة المرحلة ( الثانیة اشھر ٣ الـ في التحلیل اجراء یتم  :الكوریونیة الخمالت و االمنیوني السائل تحلیل

 تشمل و لفصحھ االمنیوني السائل من بسیط جزء سحب یتم و الحامل بطن في ابرة بغرس عادة تتم و

 معرفة و للجنین الكروموسومي المخطط لتحدید الخالیا فحص و االنزیمات مستویات قیاس الفحصوات

   الجنین جنس تحدید و الشاذة الكروسومات

 و لتحلیلھا عینات اخذ و المھبل في قسطرة انبوب بادخال اشھر ٣ اول في الكوریونیة الخمالت فحص یتم و
   للجنین الكروموسومي المخطط تحدید

  ٩١ ص رسم انظر

   : الوالدة

 للغدة الخلفي الفص یقوم ، المشیمة خروج و الولید خروج و التمدد و االتساع : ھي مراحل ٣ في الوالدة تتم

 و التوسع مرحلة في و المخاض بدایة ھذه و ،  االكستوسین ھرمون بافراز مباشرة الوالدة قبل النخامیة
 انزالق لیسھل االمنیوني السائل یتدفق االمنیونیو الغشاء یتمزق ثم الرحم عضالت انقباض یزداد التمدد

 كذلك و قویة الرحم انقباضات تصبح و بالتوسع الرحم عنق یبدأ یومین او ساعات عدة بعد و المولود

 یخرج عندما و الولید خروج مرحلة تسمى و المھبل من الولید خروج فتسھل البطن عضالت انقباضات

  المشیمة خروج فیسمى الرحم عن المشیمة تنفصل الولید

   :الھرم و النمو

 تؤثر التي االستیرودیة الھرمونات و النمو ھرمون و الثیروكسین ھرمون منھا الھرمونات من العدید ھناك

 عملیات معدل من یزید الثیروكسین ھرمون و ، الجسم مناطق معظم في یؤثر النمو فھرمون ، النمو في

   الجسم في االیض

 الوالدة بمقارنة مرات ٣ بمقدار وزنھ یزداد و سم ٢٥ بمقدار طولھ یزداد و سنتین اول  :الرضاعة مرحلة

  البلوغ سن حتى سم ٦ بمقدار طولھ یزداد و نموه فیتباطأ الثانیة السنة اما

 و  المراھقة مرحلة بدایة الى الرضاعة مرحلة نھایة من تمتد الطفولة مرحلة  :المراھقة و الطفولة مرحلة
   ١٥-١٠ بین الذكور عند و ١٣-٨ عمر بین االناث عند البلوغ یكون و و العقلیة الطفل قدرات تتطور



 على القدرة عدم و الذكور عند المنویة الحیوانات نقص و الطول نقص و الشعر لون تغیر  :الرشد مرحلة

   االناث عند االنجاب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


