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 (3116ارسم الطور االستوائي)

 تمت بحمد الله
 مع تمنياتنا بالنجاح والموفقية
 األستاذ ماهر إبراهيم نايف

 (78846950770ه)
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 الخلية المرافقة                                                                      
 

 صفائح منخلية                                                          
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      خلية حرشفية 
 نواة                                                
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 أهداب                                    

 خلية عمودية                
 النواة                                                

 غشاء قاعدي                                      
 

  نسيج ضام                                         
 

 (2002/0()2002/0العمودي البسيط) ( النسيج الظهاري00-2شكل )
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 غشاء قاعدي                                              
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 المطبق الحرشفي النسيج الظهاري(  22-2شكل )
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  تجويف قناة الغدة العرقية   
 

 خلية مكعبة                     نواة                                                                                     
 

                       
                                                                                      

 
 النسيج الظهاري المطبق المكعبي( 21-2شكل )

 
                                     

 
 خلية عمودية                                                               
 نواة                                                                

 غشاء قاعدي                                                             
 نسيج ضام                                                                                 

 
 (2009/2()90/2( النسيج الظهاري المطبق العمودي)01-2شكل)

                                                               

 

 خاليا دهنية                                                                    

 خاليا          

  شبكية       
 

 

 ( النسيج الضام الشحمي19-2(النسيج الضام الشبكي                     شكل)19-2شكل)

 

 

 

 شريان       
 

 نسيج مخاطاني 
 

 أرومة ليفية   
 

 (مقطع مستعرض في الحبل السري     وريد21-2شكل )             
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 حزمة ألياف مغراوية         
 

 

 خلية مولدة لاللياف             
 

 النسيج الضام المغراوي  الكثيف  غير المنتظم (22-2شكل)              
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 مهم(88/1( العظم المصمت)25-2شكل )
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 نواة                     
 

 عظالت هيكلية                      ليف عضلي                                                               

 تخطيط الليف                    
 

 

 نواة                               
 

 عظالت قلبية                         ليف عضلي                                                                
 

 ليف متفرع                     
 

 

 

 عظالت ملساء                          ليف عضلي                                                               
 

 نواة                            
 

 ( انواع العضالت29-2شكل)
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 )مهم((  تركيب الخلية العصبية وأنواعها28-2شكل)
 

 القطب )ج( خلية عصبية متعددة االقطاب ثنائية )ب(خلية عصبية    كاذبة احادية القطب)أ(خلية عصبية 

 مع تمنياتنا بالنجاح والموفقية

 إبراهيم نايفاألستاذ ماهر 
 (78846950770ه)
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                                                           سليفة النطفة                                          
    

 

                                                                                                                     خلية نطفية                                          

 أولية                                                                                                                    

                                                                                      1انقسام اختزالي/

                                                                             خلية نطفية                                                         

      

                                                                                                 2اختزالي/ ا نقسام

 أرومة النطفة                                                  

                                        

  فة                                     نط                                            

                                                                                                                    

                                                               

                                                                     

                                                                                         

 (3112/3( تكوين النطف في الثدييات)مراحل تكوين الحيوان المنوي()1-2شكل) 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&                                               

                                                  

 سليفة البيضة     
 

 
 خلية بيضية اولية  

 
 1انقسام اختزالي/                                                          

 
 جسم قطبي اول                                                        خلية بيضية ثانوية

 
   3انقسام اختزالي/              

 

 ارومة البيضة  

 

 جسم قطبي ثاني                                           

 

 

 

 مراحل تكوين البيوض في الثديات
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 مرحلة االتصال                                    
                                              حامض نووي      

 جدار الخلية البكتيرية                                                                                                                                           

                                                                     
 البكتريا DNA                                                                    طاء بروتينيغ                                    

 

 مرحلة التحرر             مرحلة االختراق                                                                               

 مرحلة التكامل                      

                                
  DNA                                                      DNA             

             الفيروس                                      الفيروس
 

 دورة التحلل                            
   دورة التحلل واالنتاج                      

 مرحلة البناء الخلوي                    مرحلة االنضاج                                                                           

 بلعم اولي                                   

 

 

 

 

 (82()81()99( التكاثر في الفيروسات)البلعم البكتيري()2-2شكل )           خليتان بنويتان             

 

 كروموسوم                                                                          

 جدار الخلية                                                                          

 الغشاء البالزمي                                                                     

 السايتوبالزم                                                                          

 

 

 

 

 ( التكاثر الالجنسي في البكتريا)االنشطار الثنائي(4-2شكل)

                    (12/3()3112/1) 

 

 



 ماهر إبراهيم نايف أعداد األستاذ/                                  ةـات المهممـرسولا

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

                 17 

 
 
      خلية معطيةة     خلية مستلمة      جسر االقتران                                                                                                    

                                                                                                                                                                      

                                                                                  

 

 

 

 
 كروموسوم البكتريا    عامل الخصوبة                                                                                                                 

 

 (2111/1( التكاثر الجنسي في بكتريا القولون)االقتران البكتيري()5-2شكل )
 

                               

 زيجي                                    زيجة  بوغ                                                  

 س(2)                                            س( 2)                                                       

 
 س(                             اخصاب  2الي              ) انقسام اختز                                   

                                                  )س(                                                            
 تكاثر جنسي                                                        

                           

 ابواغ                                                                      امشاج)س(                                      

 )س(                                                                                                        

 تكوين االمشاج                                                                                                               

                                                       بقعة                        سوط ( التكاثر                   6-2شكل)

 بالستيدة خضراء                                 نواة وبداخلها نوية                      ميدوموناسالكال في

 حبيبات نشأ              (88/2( )81/2)   
 يتكاثر ال جنس                                     يتكاثر ال جنس (2112/2)

 

 خليتين بنويتين                    تكوين خاليا بنوية                                                           

 
 

 
 نواة صغيرة                                   

 نواة كبيرة             عم الفم الخلويبر

 

                                                       4               2                               3                  1     

        

 (3111/1( االقتران في البراميسيوم)2-2شكل)                                                                         

                                                       5 
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                                                                                .(االنقسام أو االنشطار الثنائي في البراميسيوم7-2شكل)                                        

 

 

 
                      سوط                         
                       

 

 

 نواة                
 سايتوبالزم             

 (االنقسام أو االنشطار الطولي في اليوغلينا8-2شكل)

 
 

 الطور البوغي

 س(2)
 

 انقسام خيطي                                                                        

 س(3حافظة بوغية                                         زيجة)                                 

 
       س(2عدد كروموسومات كامل)                                               

 انقسام اختزالي                                              اخصاب                             
 نصف العدد الكامل

 للكروموسومات)س(

 بوغ س                          

 س    س   امشاج                                                                                  

  

 انقسام خيطي                             انقسام خيطي                                 

 

 الطور المشيجي

 س

 (88/2( تعاقب االجيال في تكاثر النبات.)11-2شكل )
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 الميسم                                             متوك             انبوب اللقاح                   

                                                                                               

 خيط القلم                                                                                        

 

 مبيض                                             

 بويض                                    اسدية                                             

 

 

 كربلة                               

 

 

 

 

 

 الكأس                                            التويج                                 

 ( تركيب الزهرة15-2شكل)
 

 

 

            

 

 السويداء                     نواة السويداء             

 

 جنين    

 

 خلية قاعدية                     زيجة            

   (                         زيجة 1(                      ) 3)                    

                                                                                            

 مرستيم الساق                                            

                                                                                     السويداء              ظهور الفلقتان                    مرستيم             محور الجذر     انطواء الفلقتان    القمي             
      الساق القمي                                                                            

 غالف

 البذرة
 السويداء                              

 

 
           الفلقتان             مرستيم الجذر القمي

 

 (التكوين الجنيني لنبات من ذوات الفلقتين19-2شكل )                            
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 غطاء البذرة                     

 طبقة محيطةرويشة                                                                                       

 سويداء                                                                                               

 

 ورقة جنينية                             جنين              جنين                             جذير             
 ورقة جنينية                             

 

 جذير                                                                                                                        

 

 

 ()أ)ب(                                                                                      

 )أ(ذوات الفلقة الواحدة.   )ب( ذوات الفلقتين.( تركيب البذور .  18-2شكل )
 

 

 

 

 

 
 الطبقة الخارجية                                        

 البذرة                             الطبقة الوسطى                                                  

 

 الطبقةالداخلية                                                                          

 ( تركيب الثمرة.21-2شكل)  
 فم         مجسة           

 
 عمود                               طبقتي جدار الجسم مع الميزوكليا  

 تجويف وعائي

 معدي 

 

 قدم                               

 بولب              
 

 طبقة خارجية

 ميزوكليا

 تجويف وعائي                            طبقتي جدار الجسم مع الميزوكليا

 

               

 فم                   

          ( الطورالالجنسي)البولب(والجنسي)الميدوزا( في 26-2الشكل)     ميدوزامجسة                                     

 الحيوانات الهدرية.)مهم(
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 انثى                                   الطبقة المعدية                                                                   

 تمزق البشرة            ميزوكليا                                      

 خلية بيضة                         

 بشرة           

                                                                              

 هايدرا فتية     بينية                              نطف                                    خاليا                 

  5                   بيضة ناضجة                              1 بشرة                                         

 مبايض                                                            2جنين                                                                 ميزوكليا       

 اديم ظاهر                        الطبقة المعدية                              

 خصى                                                                                     نطف                                       

  

 

                                    2          

 2       ميزوكليا                  اديم باطن    قشرة واقية                         

 

-2                   االخصاب.-2تركيب الخصية . -2تركيب المبيض. -1الهيدرا  ( التكاثر الجنسي في 29-2شكل)

 خروج هايدرا فتية-5تكوين الجنين. 

                                                                                             

                                                                                         

 

                                                                               مبيض                                                                                              
                                                                 

                                                              

 خصية                                                                                                    

 قناة بيض                                                                                             

                                                                      

                                                                                   

 قضيب                                                                                              

 فتحة تناسلية                                                                                              

 

 

 

 (21-2شكل)                                                      

 (2112/2)) جهاز التكاثر في البالناريا(()                                

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
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                                                                                                       مبةيض                             

                                     

     

 غدة     خصية                                                                                                

 قناة                                                                  مساعدة                            

 البيض                                                                                       وعاء ناقل                         

 غدة مساعدة                القناة القاذفة                       حوصلة المنوية                                                      

                                                                                    

 

 مستودع منوي

       وغدته                      مهبل     قناة البيض                                          قضيب                                 

 الرئيسة                                         

 ذكر              انثى                                                                       

(                                         2112/2111/81(جهةةةةةةةةةةةةةةةةةاز التكةةةةةةةةةةةةةةةةةاثر الةةةةةةةةةةةةةةةةةذكري فةةةةةةةةةةةةةةةةةي الحشةةةةةةةةةةةةةةةةةرات.) )22-2شةةةةةةةةةةةةةةةةةكل)

 ( .82/99/2112/1واألنثوي في )

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&    

                    

                  

           

 الذيل                                 الرأس                                                                                                                 

         

 

 

              

 قطعة وسطية                                                                                                                                                                        

                           

 عنق                                                                                                                                                     

 (نطفة االنسان الناضجة  28-2شكل)                                                                                      
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 مرحلة الحوصلة                                                                     

  تكون مرحلةالثانوية                                                                                               
   االولية  الحوصلة                                                                               

 تكون مرحلة                                                                                                                         
 الحوصلة البدائية                                                                                                     

 
 مرحلة الحوصلة الناضجة                   

 

 

 

 
 جسم قطبي اول           

 
 خلية بيضية ثانوية        

 يضمحل الجسم االصفر عند عدم                                                                                        

                  الى                                                                                                                          حصول الحمل عند المرأة ويتحول                                                                                                                 

 كتلة صغيرة من الجسم االبيض

 
 الجسم االصفر                                                                                         

 مرحلة االباضة                                 

 (احداث الدورة المبيضية في انثى االنسان الناضجة جنسيآ.)مهم(21-2الشكل )

 

 تمت بحمد هللا

 مع خالص التمنيات بالنجاح والتفوق
 االستاذ/ماهر ابراهيم نايف

 (78846950770هـ)
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 حبل ظهري                                        

 انبوب عصبي                                                                    شقوق خيشومية               

                                                                                                         
    

 

 

 فتحة المخرج                                                                     

 المخرج                                                        

 الذ يل                                             

 (2/دور 2112)الرميح حيوان( المظهر الخارجي ل2-2شكل)
 

. 

     التجويف االرومي                             فلجات صغيرة                                                                   

 

 قطب حيواني                                                                                                    
  

  

 ( يوضح االريمة5-2شكل)           
 

  

 

 قطب خضري                                     فلجات كبيرة                                                       
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 )ب(                                         (أ)                    

 

 

 
                                           

 حساس       قاتل                             حساس           قاتل                               

 

 اخصاب متبادل

 

 

 

 

 

 
 قاتل                 حساس              قاتل                         قاتل                             

 اخصاب ذاتي                                        اخصاب ذاتي                          

 

 

 

 

 
 قاتل      حساس     قاتل        حساس     حساس    حساس     قاتل    حساس             

 

 (kk( وحساسة )KK( نتائج التضريبات بين سالالت براميسيوم  قاتلة )26-5شكل)

 )أ(عند حدوث تبادل سايتوبالزمي.     )ب( عند عدم حدوث تبادل سايتوبالزمي.  

 (2112/1( )2118/1) 
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 السنترومير                                                                                                                

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                          السنتروميركروموسوم ذو سنترومير         كروموسوم ذو سنترومير       كروموسوم طرفي           الكروموسوم وسطي

 السنترومير                    قريب من الوسط                      قريب من الطرف

 

 .ت الى مجاميع( يبين كيف ان موقع السنترومير يميز الكروموسوما22-5شكل)

 

 

 تمـت بــحمــد اللـه 

 مع متــنياتنا بالنــجاح الــــــباهــر

 فـــــــاينم ـــراهيـــــر ابــــــاهــــاالستاذ/م

 (78846950770ه)


