




. المجال الول : التغ:ية عند النسان
  :   : تحويل الغ:ية في النبوب الهضمي   1  الوحدة 

يتكون الجهاز الهضمي من قسمين هما :أ- تنظيم الجهاز الهضمي : 

المعدة , )-3(المريء  , )-2(الفم , )-1(النبوب الهضمي : ويتكون من : -
المعاء الغليظة .)- 5(المعاء الدقيقة , )-4(

الغدد الملحقة : وهي : الغدد اللعابية , الكبد , البنكرياح , -

 : هو تبسيط الغذية على طول النبوب الهضمي تدريجيا. ب-الهضم

و نميز فيه نوعين ( هضم آلي , هضم كمياني ي :

: يتم في الفم , و في المعدة .  الهضم آلي-
في الفم : بواسطة السنان وحركة اللسان يتم تقطيع و تمزيق الغداء ( تغير في ال كل ي.

في المعدة : نتيجة الحركة المستمرة للعضلت المبطنة المعدة ( تغير في ال كلي . 
 : يتم في الفم , المعي الدقيق , المعي الغليظ .  الهضم الكمياني-

 : يتم تحت تأثير العصارات الهاضمة (العصارات الهاضمة:سانل تفرزث الغدد الهاضمة يحتوي  نزيما يفي الفم 
 نزيم الميلز الذي تفرزث الغدد اللعابية ( يكون الهضم غبر تام في الفم ي .

: تحت تأثير العصارات المعدية ( يكون الهضم جزني ي.في المعدة 
: تحت تأثير العصارات المعوية ( يكون الهضم كلي ي .في المعي الدقيق

 يحدث هض- كيمي ئي جزئي بت ثير ال:ص رة الل: بيةحيث::- مستوى ال1- 1

النل                                                              ر ر الم لتوز كر ر الل:ير 

- على مستوى الم:دة : هض- كيمي ئي جزئي بت ثير ال:ص رة الم:دية حيث:2

البروتين                                                   بيبتيدات

- على مستوى الم:ي الدقيق: يحدث العض- ال يمي ئي ال لي ين3د:3

ر ر الم لتوز                                             ر ر ال3لوكوز

بيبتيدات                                                  احم ض امنية

     الدر-                                             احم ض درمةماليسروة

 في المعي الدقيق نتحصل على سانل  صفر يسمى الكيلوح المعوي ( الكيلوح المعوي:هو نوات  : نواتج الهضم

 الهضم او ما يعرف بالمغذيات ي

 ال:ص رةالل: بيةكارزي-

ال1ـــــــــــــ-

 ال:ص رة الم:دية كارزي-

الم:دة

 العصارةلالمعويةالعصارة

 العصارةلالمعويةالعصارة

 العصارةلالمعويةالعصارة



نوات  الهضم في المعي الدقيقالمواد الغذانية قبل الهضم

الحماض المنيةالبروتينات

الحماض الدسمة ح الغليسيرولالدسم

غلوكوزالن اء

الفيتاميناتالفيتامينات

الماء ح الملح المعدنية ح ال واردالماء ح الملح المعدنية ح ال وارد

 * الغذية التي ل يحدث عليها تغيير في النبوب الهضمي لعدم وجود إنزيمات تؤثر عليها : سكر العنب ,: ملحظة 
الماء , الملح المعدنية , الفيتامينات , السيليلوز .

يتمثل دورها في: النزيمات :

.تسريع التفاعلت الكيميانية -
(تبسيط الغذية ( تحويل الغذية المركبة إلى  غذية بسيطةأ مغذيات -

لن اط النزيمات لبد من توفير حرارة ملنمة وحموضة ملنمة *
.و يقل ن اطها في حرارة منخفضة و حموضة غير ملنمة تؤدي إالى توقف عمل النزيمات

   :   : امتصاص المغ:يات  2  الوحدة 
 يتم إمتصاص المغذيات على مستوى المعي الدقيق بفضل الزغابات المعوية التي ت كل مساحة تبادل بين المغذيات 

( و الدم ( انظر الرسم التخطيطي لبنية الزغابة المعوية

: تمر الغذية  ثناء المتصاص في طريقين هما -
  : وتمر منه كل من: الماء , الملح المعدنية , فيتامينات ,  حماض آمنية , سكر عنب , عيرطريق دموي – 1

.الوعية الدموية إلى القلب
 : و تمر منه :  حماض دسمة ح حلوينطريق لوفاوي   مفاوي ) – 2

. بالضافة إلى الماء و الملح المعدنية عبر الوعية  اللمفاوية إلى القلب
تتجمع المغذيات في الدم على مستوى القلب الذي يوزعها إلى جميع  نحاء الجسم *

و يمر الطريق الدموي بالكبد عبر الوريد البابي تحت الكبدي وذلك لتعديل نسبة السكر 



      : نقل المغ:يات في الجسم  3  الوحدة غ/ل و الفانض يخزن في الكبد على  كل جليكوجين .1في الدم 

تتم المبادلت بين الخليا و الدم و بين المغذيات و الغازات عبر السانل البيني الذي ين أ من تر يح مصورة الدم.

 يكمتص السانل البيني عبر جدران الوعية اللمفاوية و ي كل اللمف الذي يعود إلى الدم , ويتكون من نفح مكونات-
. الدم عدا الكريات الدموية الحمراء

.ي كل كل من الدم و اللمف و السانل البيني الوسط الداخلي و يكون ثابتا-
:مكونات الدم

دورها إسم الكرية
bH نقل الغازات التنفسية بفضل خضاب الدم  كريات الدم الحمراء

نقل المغذيات و الفضلت المصورة
الدفاع عن العضوية بعملية البلعمة كريات الدم البيضاء

Lbتنت   جسام مضادة 

 LTتنت  سموم قاتلة 

الخليا اللمفاوية

الصفانح الدموية تعمل على تخثر (تجلطي الدم , توقف النزيف

 على مستوى السناb الرنويةbH بفضل خضاب الدم 2Oيتم تثبيت الـ*  
:تركيز كبير للكسجيني وفق المعادلة اجتية)

Hb + 4 O8         HbO8

(لون الدم قان ( مؤكسد -
 على الكسجين على مستوى السناb الرنويةbH* يتخلى خضاب الدم 

:عندما يكون تركيز ضعيف للكسجيني وفق المعادلة اجتية)

Hb O8             Hb+ 4O2

(لون الدم قاتم ( غير مؤكسد -

مبادلت الدم مع مختلف العضاء :

 ان مصدر المغذيات الموجودة في الدم هو ظاهرة المتصاص  التي تحدث على الوبادلت الحاصفة مين الدم والوعي الدقيق ق  
مستوى الزغابة المعوية حيث تنتقل المغذيات الممتصة على مستوى السطح الداخلي لجدار المعي الدقيق نحو الدم 

ال:لقة بين الس ئل البيني الدم واللمف 



يدخل الوكسجين بواسطة عملية ال هيق من الوسط الخارجي   الى     :   الوبادلت الحاصفة مين الدم و الر ة  البيا  الر وية)
السناb الرنوية بعد ذلك يرتبط مع  مركب الهيموغلوبين المتواجد على مستوى الكريات الدموي الحمراء . 

 تنتزع الخلية العضلية من الدم المغذيات والوكسجين وتطرح فيه غاز الفحم    الوبادلت الحاصفة مين العضفة والدم ق•
 .وفضلت ن اطها

مصير الفضلت : •

* يتخلص الدم من فضلته بعد المبادلت بين الدم وخليا العضاء كالتالي: •
• 2يكطرح  -1 OC .على مستوى السناb الرنوية

• .تتطرح البولة , حمض البول , الكليتان على مستوى الكليتان و تسمى الفضلة بالبول – 2
• .يكطرح العرق على مستوى مسمات الجلد – 3

٭ تستعمل  العضوية المغذيات في بناء مواد جديدة مثال استعمال الحماض المنية لبناء•
 البروتينات الم كله للعضلت •
٭ و تستعمل كل من الدسم والسكريات للحصول على الطاقة الضرورية لن اطاتها اليومية•

   : استعمال المغ:يات من طر  الخلية :  4  لوحدة ا

   انتاج الطاقة اللزمة لن اطها (  غذية الطاقة : السكرياتحالدسم ي٭وذلك : 
 بناء وترميم العضوية من  جل النمو و التكاثر (  غذية البناء : البروتينات ح الفيتامينات ي٭        

      : التوازن الغ:ائي :  5  الوحدة 

  تعرض وضيفة التغذية إلى عدة اختللت مما ينجر عن ذلك  مراض عديدة . و ما:السلوكات الغذانية غير الصحية 

أ  مراض الفراط الغذاني .1يعرف بأمراض سوء التغذية :  

 مراض المجاعة .-2

السلوكات الغذانية الصحية (اليجابيةي :
أ  ن يكون الراتب الغذاني كامل متنوعا يحتوي على  لياف نباتية , و متوازن من حيث المواد العضوية  1
 ساعة .24أ  ن تكون الطاقة التي تفقدها العضوية تساوي كمية الغذاء التي يتناولها خلل 2
أ  تقسيم الراتب الغذاني لوجبات غذانية منتظمة.3
أ ضرورة تنظيف السنان بعد كل وجبة.4
  أ عدم القضم المستمر الذي يتسبب في حموضة اللعاب مما يؤدي إلى نخر السنان .5



- التنسيق الوظيفي في العضوية ي ملخا الدرو  - 2

   :  1:1التص: 1العصبي  1      الوحدة

 يملك النسان مجموعة من العضاء تمكنه من التصال والتعرف على الوسط الخارجي ( المحيطي تسمى الحواح 
 الحواح الخمسة (العضاء الحسية ي التي تمثل وسانل التصال مع الوسطعملها يسمى حح  عوري وهي: 

الخارجي بمنبهات نوعية . كما هو موضح في الجدول  :

الدورالمنبهالعضو الحسي
الرؤيةالضوءالعين
السمعالصواتالذن
ال مالرانحةالنف
التذوقالمذاقاللسان
اللمحالحرارة الضغط.البرودة.اللم ......الجلد

تحتوي العضاء الحسية على مستقبلت تلتقط التنبيهات الخاصة بها كالمستقبلت الموجودة في الجلد فهنالك 
مستقبلت اللمح ( جسيمات ميسينر.جسيمات باسينيي ومستقبلت الحرارة والبرودة واللم والضغط 
٭ للمستقبل الحسي بنية متخصصة توجد في كل عضو حسي للتقاط التنبيهات ولكل مستقبل حسي تنبيه خاص به. 
تتولد عن تنبيه  المستقبل الحسي رسالة عصبية حسية تنتقل بواسطة العصاب إلى الق رة المخية ليتم معالجتها 
وترجمتها إلى إحساح يرفق ذلك بحركة قد تكون إرادية  و لإرادية .

  (1الجلد1):  بنية1عضو1حسي

يأ نهايات عصبية3يأ الدمة    (2يأ الب رة    (1ي يتكون من: (1الجلد حسب ال كل (

 .يأ   وعية دموية7يأ عصب   (6يأ  عرة    (5يأ غدة عرقية   (4(

تقسم الجملة العصبية إلى قسمين:   :  الجملة1العصبية

المسؤولة عن استقبال وإرسال الرسانل  وهي   :  المراكز1العصبية        -  1
العصبية يمثلها كل من:

يسكن علبة القحف(الجمجمةي ويتركب من العضاء التالية:    الدماغا•

 المخأ المخيخأ البصلة السيسانية.



 يسكن المخ ضمن علبة الجمجمة وهو  حد  جزاء الدماغ ويعتبر  كبر قسم فيه يتركب من     :   المخ-            أ
نصفين محمي بثلثة  غ ية,يتميز بوجود مجموعة من التلفيف , تقسمه إلى عدة فصوص هي:

أ الفص الصدغي.      2أ الفص الجبهي.                        1   

 أ الفص القفوي.4أ الفص الجداري.                      3   

  :  دور بطوح القشرة الوخية الوتخصصة                ب 

 تمكن العلماء من خلل مجموعة من التجارب حول ق رة المخ من تحديد مواقع في ق رة المخ تعال  مختلف
 الحساسات(الرسانل العصبيةي تسمى بالسطوح الحسية وتكون متناظرة في نصفي الكرة المخية حيث يوجد في كل

سطح قسمين: 

أ سطح ارتسام حسي يستقبل الرسالة لت كيل إحساح  ولي  1      

أ وآخر نفسي مجاور للول يجمع الحساسات الولية ويدمجها حيث يتم تحديد وإدراك التنبيه.2      

 سم50يسكن القنا الفقرية عل طول العمود الفقري وهو عبارة عن حبل ابيض طول    النخاع الشوكيا•
 سم.1وقطرث 

تقوم بنقل الرسانل العصبية تنقسم إلى:   :  العص:ب     -2
 زوجا تصدر عن الدماغ.12عددها  أعصاب دماغية ا-
زوجا تصدر عن النخاع ال وكي31عددها  أعصاب شوكيةا-

  هو مجموعة الياف عصبية وهو الواصل بين التنبيه والستجابة (الحركةي.اي ان دورث نقل الرسالة: * العص*
العصبية .

:  هي معلومات تنتقل على طول اللياف العصبية وهي ا ارات كهربانية قابلة للتسجيل .* الربالة العصبية

 : يمكن  ن يرفق الحساح بحركة قد تكون إرادية  و ل إرادية :     الحس:س1و1الحركة

 هي حركة تخضع لرادة النسان وتنت  عن ن اط ق رة المخ الحركية مثل الجلوح .الوقوف : الحركة الارادية
الكلم .الكتابة ..ي

بنية ليف عصبي



 هي حركة ل عورية لتتدخل ارادة النسان في حدوثها مثل سحب اليد عند الوخز بابرة او لمح:  الحركة اللارادية
جسم ساخن 

أ مستقبل حسي (كمستقبلت الجلد مثلي 
أ ناقل حسي 2
أ مركز عصبي (النخاع ال وكيي 3
أ ناقل حركي4
أ عضو منفذ (العضلةي5

تأثير1المواد1الكيمي:ئية1على1التنسيق1الوظيفي1العصبي1:

 الجهاز العصبي جهاز حساح جدا يتكون من المليين من الخليا العصبية عند موتها  و تلفها ل تعوض تتأثر هذث
 الخليا بالعديد من المواد قد تكون هذث المواد طبيعية  و اصطناعية( المخدرات, الكحول ,التبا , القهوة , ال ايي.

تسبب هذث المواد خلل في التنسيق الوظيفي العصبي .

لفحفاظ عفى بلمة الجهاز العصبي يج* ق

٭ ممارسة التمارين الرياضة .

٭ تجنب السموم ( الكحول , المخدرات , التبا ...ي .

٭ التقليل من تناول المنبهات ( القهوة , ال اي ي .

٭ تجنب المن طات .

٭ تجنب النفعالت .

* تجنب  ماكن الضوضاء .

     :11الستج:بة1المن:عية1:  2      الوحدة

 تتعرض العضوية دوما إلى محاولت غزو من طرف الكاننات الدقيقة (هي كاننات حية دقيقة  ل ترى إل بالمجهر
 تنقسم إلى ما يلي:(الفيروسات ل البكتيريا ل الفطريات المجهرية ل وحيدات الخليةي قد كون: نافعة مثل : الخمانر

 وأ ضارة مثل: فيروح الزكام ي ,إل  ن النظام المناعي لديه وسانل دفاعية  و ما يعرف بالحواجز الدفاعية .

مخطط يوضح العض ء ال1 علة يي الحركة اللإرادية 



 : حيث تصنف إلى: الحواجز1الدف:عية

- الخط الدفاعي الول ويتمثل في ا1

 .يمنع الجلد اختراق  العوامل الممرضة : الجلد  ٭ هيا  الحواجز1الطبيعية1:  أ-1

  
 هي  غ ية مبطنة لتجاويف النبوب الهضمي والمجاري التنفسية. : 11المخ:طي:ت٭

هي مختلف السوانل الفرازية للجسم وتتمثل في : :  الحواجز1الكيمي:ئية  ب-1

الدموع واللعاب ومخاط النف تحتوي على  نزيم  يقتل  الجسام الغريبة . ٭      

.العرق والبول تحول دون نمو الفطريات وبعض البكتيريا  ٭     

 العصارة المعدية : تعمل العصارة المعدية على قتل الجرثيم الداخلة مع الطعام بفعل حموضتها  ٭      

 .تتمثل في حركة الهداب المتواجدة على مستوى المجاري التنفسية   العوام 1الميك:نيكية1:  ج-1

 . توجد بكتيريا مفيدة في النبوب الهضمي تقوم بمحاربة العديد من الجراثيم الممرضة   التض:د1البكتيري1:  د-1

- الخط الدفاعي الثاني ا2

 مرتبط بجسم غريب (مولد الضد ي خاص بل هي موجهة ضد هي رد فعل غير  :  الستج:بة1المن:عية1اللنوعية   
 هي كل الجسام الغريبة القادرة على توليد استجابة مناعية : مولد الضد(جميع مولدات الضد المهاجمة للعضوية 

تتمثل في المكروبات ي.عند اختراق الكروب الخط الدفاعي الول تستجيب العضوية استجابة محلية تعرف ب:

 تفاعل محلي غير مرتبط بجسم غريب محدد ين ا هذا التفاعل نتيجة لسعـة عقرب او نوع :التفاعل اللتهابي ٭
. من الح رات, التعرض لل عة , وخز  وكة يتميز بظهور التهاب تميـزث العراض التية

أعراض التفاعل اللتهابي ا

 الحمرار: نتيجة تمدد ال عيرات الدموية وتباطؤ الدورة الدموية..1

 النتفاb : لخروج البلزما إلى النسجة وانتفاb ال عيرات الدموية..2

 اللم : لتنبيه النهايات العصبية في الجلد بالسموم الضغط الحاصل عليها من طرف النسجة..3

 الحرارة : لن اط عملية البلعمة..4

 القيح (الصديدي: لتراك الخليا الميتة والمكروبات مع كمية من البلزما.5



الملحظة المجهرية ا

تكاثر البكتيريا في منطقة الصابة .•
انتفاb ال عيرة الدموية .•
انسلل  البلعميات إلى منطقة الصابة .•
ن اط عملية البلعمة من قبل البلعميات .•

    تتم عملية البلعمة بمراحل و خطوات يمكن إيجازها فيما يلي :   :  مراح 1البلعمة
  : وفيها تقترب الخليا الدموية البيضاء البالعة من الجسم الغريب ا بكتيريا ا لتتعرف على هدامرحلة النجذاب-1

الجسم الغريب وتتأكد من كونه غريبا عن الجسم .
  :بعد تأكد الخليا الدموية البيضاء البالعة  بأن هذا الجسم غريبا عن العضوية فإنها تقوممرحلة اللتصاق-2

بإفراز مواد تجعله يلتصق بغ اء هذث الخليا البالعة .
  : وفيها يتمدد الغ اء الخلوي للبالعات م كل  ذرع تحيط بالجسم الغريب, ثم تتلمحمرحلة الحاطة و البلعمة-3

 طراف هدث الذرع مؤدية إلى إدخال الجسم الغريب إلى داخل الخلية البالعة في صورة فجوة غدانية.
  : تقوم الخليا البالعة بإنتاج جسيمات محللة تحمل  نزيمات هاضمة وتقوم هذث الجسيمات بصبمرحلة الهضم-4

إفرازاتها داخل الفجوة الغذانية التي تحتوي على الجسم الغريب بهدف هضم.
 هي استجابة فوية وسريعة غير مرتبط بنوع الجسم الغريب ي.الستجابة المناعية اللنوعية ( البلعمةي:(

  الخط الدفاعي الثالث ا  - 3

 يدعـى بالستجابة المناعية النوعية(هــي رد فعل مناعي مكتسب ضد مولد ضــد معيني مــن اجل
التصدي للمولدات الضد بصفة نوعية حيث يتبع جهاز المناعة نوعين من الرد هما : 

 : الستجابة التي تتم بواسطة  جسام مضادة تنتجهاالستج:بة1المن:عية1النوعية1ذات1الوس:طة1الخلطية1هيأ-1
) .LBخليا لمفاوية تدعى الخليا البانية ( 

أ تتميز الجسام المضادة بالنوعية حيث  ن كل جسم مضاد ل يؤثر إل على نوع واحد من مولدات الضد.
 أ تت كل خليا بانية ذات ذاكرة تحفظ نوع مولد الضد عند التماح الول معه لت كل استجابة مناعية سريعة عند

تماح ثان بنفح مولد الضد.
وتتميز الستجابة الخلطية ب:

 ل يولد ال خص بها بل يكتسبها من المحيطلكتساب:٭                                  
الخرى. التحصن ضد نوع منالمكروبات ل يخمي الجسم من النواع النوعية:                         ٭
 يمكن نقل من فرد محصن إلى فرد غير محصن عن طريق نقل المصل النقل:                         ٭



 ي تقوم بالقضاء على الجسم الغريبTL وتتم بواسطة الخليا اللمفاوية التانية ( :إستج:بة1من:عية1خلوية  ب-
 بنفسها ( لها القدرة على تدمير الخليا المصابة ي, تت كل بعد كل إستجابة خلوية خليا بانية ذاكرة .

مولد الضد: كل جسم غريب يدخل العضوية ويولد فيها استجابة مناعية نوعية.-

محدد مولد الضد: قطعة  و جزينة من مولد الضد تحدد  هويته-

 الجسم المضاد: جزينة بروتينية مناعية تتواجد في البلزما وتتفاعل مع مولد الضد فتثبطه (تعدلهيتنتجها-
).LBالخليا اللمفاوية البانية (

 الضد .معقد مناعي: هو مركب يتمثل في اتحاد الجسم المضاد بمولد-

 للجسم القدرة على تمييز ما بين ما هو من الجسم ( من الذات ي و ما هو من خارجه:      الذات1و1اللذات

 ( اللذاتي , حيث يتقبل الخليا و النسجة الذاتية و المتوافقة و يهاجم الخليا الغريبة و غير المتوافقة و

يرفضها.حيث  ن خليا العضوية تملك محددات ( واسمات ي خاصة بها تسمح لها بتمييز الذات عن اللذات .

 1:1العتللت1المن:عية3الوحدة1المف:هيمية1

قد يحدث اختلل وظيفي للجهاز المناعي فيؤدي ذلك إلى :   

  و هي إستجابة مفرطة لعناصر غير ممرضة عادة , و يسمى العنصر الذي يحدث الحساسية : أ الحساسية
المحسح من  همها ( حبوب الطلع , زغب بعض الحيوانات و مواد كميانية , مضادات حيوية ...ي 

  : تثير مسببات الحساسية ( المحسسات ي الجهاز المناعي عند التماح الول معها فتنت آلية الحساسية-
  ي تتثبت على  غ يةEgIي  جسام مضادة تدعى الغلوبيولينات المناعية من نوع (BLالخليا اللمفاوية (

 الخليا تدعى  الخليا الصارية و تحرضها على إنتاج الهيستامين و مواد  خرى , تبقى كل هذث الموا د
 متجمعى في حويصلت داخل الخليا الصارية , وعند التماح الثاني مع نفح المسبب ( المحسح ي تحرر

الخليا الصارية محتوى الحويصلت من الهيستامين و المواد الخرى مسببة  عراض الحساسية . 
 من  مراض الحساسية الكثر  يوعا : الربو , الكزمة .

  و تحدث نتيجة فقدان الجهاز المناعي التعرف على بعض مكونات الذات , فيهاجمبأ  مراض المناعة الذاتية :
الجهاز المناعي بعض  نسجة الجسم السليمة .

من  مراض المناعة الذاتية الكثر  يوعا : داء المفاصل اللتهابي .



 أ  الوقاية بالتلقيح هو حقن جسم الفرد بمكروبات  و سم غير فعال  ي فقد قدرته على الصابة واحتفظ بهويته مما
يجعل العضوية تتعرف عليه وتكسب ضدث مناعة قوية طويلة المدى.

   أ  ما العلج بالمصل فيعني حقن المصاب بالمصل الذي يحتوي على  جسام مضادة نوعية فتقوم بتن يط الجسم
وتن طه ضد الجسم الغريب لكن لفترة قصيرة.

  :1إنتق: 1الصف:ت1الوراثية  3  المج: 1المف:هيمي11

  :1من1تشك 1المش:ج1إلى1اللق:ح1.  1  الوحدة1المف:هيمية1
المناسلل

 سم يبدي (امقطع (اطواي فيها أنها مخونة من5و4شخلها بيضوي حجمها مابين  - (اخصية((اغدة (اتناسلية (الخصية1-1
 م تقوم بإنتاج (انطاف بمعدل250م (اطول (لجمااي 1أنابيب منوية طويلة ملتفة  4إاى 13 تحتوي من 400فصوص(

  باستمص(ص من بد(ية (ابلوغ حتى (اوفاةح وإنتاج (اهوصمونات 3 مليون /سم100

  سم ح مقطع  فيه يبين أنه متخون من2/4 هو عضو بحجم بمصة (الوز من - (امبيض ((اغدة (اتناسلية (لنبوية2-1
منطقتين ح

  أاف عند (ابلوغ6 إاى5 - محيطية((اقشصة1حمشخلة من (اجصيبات (احاملة البويضات يصل عددها في (امبيض ما بين 
 بويضةح 360ينضج منا حو(اي 

- (الب ويخون غنية بااشعيص(ت (ادموية

ويقوم بإنتاج (اهوصموناتح

  -1مراح 1تشك 1المش:ج.  1

أصلها (اخليا (اجد(صية النابيب (امنوية تمص باامص(حل (اتااية أبناء تشخلها هي خااتااي-    :  أ-1النط:-أ

 والتي يحتوي كل منها على العدد تسمى  مهات المنى  تتخابص (اخليا (اجد(صية بالنقسام ازيادة (اعدد:- (اتخابص1
 ي  ي نفح عدد كروموسومات الخلية المن2المزدوج من الكروموسومات (

ن صبغيح12 (لبتد(ئية 1- يزد(د حجم (اخليا (اسابقة متحواة إاى خليا من (ادصجة (- (انمو2

 1 يختزل عدد (اصبغيات إاى (انصف2و1  يطصأ على (اخليا (امنوية من (ادصجة (لواى (نقسام (ختز(اي(:- (انضج3
ن صبغي هي (اطلئع (امنوية (لصبعةح1وتتخون خليا من (ادصجة (ابانية ل(ت 

 تطر  على المنويات تغيرات  كلية عميقة تحولها إلى نطاف كاملة قادرة على الحركة بفضل السوط :أ التمايز4
للوصول إلى البويضة 



 تتكون البويضات في المبيض بعملية ت به إلى حد كبير تكوين الحيوانات المنوية في    البويض:ت     ب-
 الخصية . وهي ت تمل على ثلثة مراحل  يضا

 تنقسم الخليا الجرثومية الولية عدة انقسامات غير مبا رة متتالية لتعطي عددا كبيرا من الخليا     مرحلة التكاثر:
ن21(الصغيرة التي تعرف بأمهات البيضة تحتوي كل منها على عدد مزدوج من الكروموسومات 

  تكبر  مهات البيض في الحجم وذلك باختزان المواد الغذانية وتكون الخليا البيضية الولية  ومرحلة النمو:
ني2(البتدانية التي تحتوي  يضا على العدد المزدوج من الكروموسومات

   وفي هذث المرحلة تنقسم الخلية البيضية البتدانية انقساما ميوزيا  و اختزاليا ويتضمن انقسامينمرحلة النض :
 النقسام الختزالي الول , وفيه تنقسم الخلية البيضية البتدانية إلى خليتين غير متساويتين في الحجم إحداهما
 كبيرة وتعرف بالخلية البيضية الثانوية والخرى صغيرة وتعرف بالجسم القطبي الول وتحتوي الخلية البيضية

ن ي1الثانوية وكذلك الجسم القطبي الول على العدد الفردي من الكروموسومات (
 وفي النقسام الثاني متساوي, تنقسم الخلية البيضية الثانوية إلى جسم قطبي ثانوي وخلية بيضية ناضجة  و طليعة
 بيضية , وفي نفح الوقت تنقسم الخلية القطبية الولى إلى جسمين قطبيين ثانويين  يضا والتي تحوي كل منها على

ن ي1العدد الفردي للكروموسومات( 

 وعلى ذلك فإن كل خلية بيضية ابتدانية تعطي في النهاية بويضة ناضجة واحدة وذلك على النقيض من الخليا
المنوية البتدانية التي يكون كل منها  ربعة حيوانات منوية

-1الصبغي:ت2:1

ــن  هي خيوط رفيعة توجد في  نوية الخليا و هي قابلة للتلوين لذا تدعى الصبغيات ( الكروموسومات ي لكل نوع م
 صبغي .46الكاننات الحية نباتية كانت  و حيوانية عدد ثابث من الصبغيات مثل عند النسان : 

:  -1النمط1النووي3

 ن صبغي   حيث2هو مجموع (اصبغيات (امتو(جدة في نو(ة (اخليا (اجسمية على شخل أزو(ج متمابلة ويعبص عنها بـ 
تمبل ن عدد (لزو(ج (اصبغية (امتمابلة و(ازوج (امتمابل- نسخة منه جاءت من (لم و(انسخة (ابانية من (لبح

 ويعتمد في تصتيب (انمط (انووي اغصض (ادص(سة على عدة معاييص منها (اطول و(اجزء (امصخزي ومناطق (اتلون ححح
 )1XY بينما عند (الخص متخاافين (XX حيث يخون عند  (لنبى(23(انمط (انووي اللخص يختلف عن (لنبى في (ازوج 

ويسمى (اصبغيين (اجنسيين ح



سلوك1الصبغي:ت1أثن:ء1تشك 1المش:ج:

  1 صبغي و تحمل (لمشاج نصف46ن =2عدد (اصبغيات في (اخلية (لم (امشخلة المشاج (الخصية و (لنبوية تحمل  (
 صبغي جنسيX +22 صبغي حيث -- (لنبى تعطي نوعا و(حد( من (لمشاج هو 23(اعدد (اصبغي أي ن= 

.Y+22     أو   X+22 بينما (الخص يعطي نوعين -

ن صبغي1ح 1( و لاك في (لنقسام (امنصف الخلية (لم تختزل عدد (اصبغيات في (اخلية إاى (انصف وتصب( 

 -1اللق:ح4:1

يتم (لاقاح في (ابلث (لول من قناة فااوب حيث تلتق باابويضة باانطاف ويمخن تلخيصها في (امص(حل (اتااية-

 تختصق إحدى (انطاف أغلفة (ابويضة وتدخلها تاصخة (اسوط خلفهاح-1
 تقتصب نو(ة (انطفة بنو(ة (ابويضةح-2
  صبغي حيث تعود بلاك إاى حااة بنائية (اصيغة46تندمج (انو(تان وتشخل نو(ة (ابويضة (املقحة (اتي تحمل -3

(اصبغية (اتي تحملها خل خلية جسم (اجنينح

  1:1الدع:مة1الوراثية1لنتق: 1الصف:ت1  2  الوحدة1المف:هيمية1

 تظهر على البناء صفات ت به صفات البوين نسميها الصفات الوراثية, هذث الخيرة تنتقل من اجباء إلى البناء ثم
إلى الحفاد و هكذا (  ي تنتقل من جيل جخر ي, 

/ الصفة الوراثية:1

      هي مجموع الصفات التي تنتقل من اجباء إلي البناء تحملها الخليا الجنسية ( مثل لون العينين, لون ال عر,
الزمرة الدموية.....الخ ي وتنقسم إلى ثلثة مجموعات وهي:

صفات نوعية:  هي الصفات وراثية تميز جميع  فراد النوع الواحد عن النواع الخرى-أ
 صفات سللية  و عرقية:  وهي صفات تختص بها مجموعة معينة من الفراد ينتمون إلى نوع واحد     (-ب

تكون هذث المجموعة السللة ي
صفات فردية: وهي صفات تختص بها فرد معين عن بقية سللته-ت

/ الصفات الجسمية:2

    هي صفات ل تنتقل بين الفراد فهي غير وراثية اكتسبها الفرد من تأثير محيطه فيه

ملحظة:   ت كل مجموع الصفات الجسمية التي تظهر على الفراد بما يعرف بالنمط الظاهري 

مقر هذث المعلومات الوراثية هي الصبغيات داخل نواة الخلية ,إذ  ن كل جزء من الصبغيات مسنول عنصفة وراثية .



المراض الوراثية و الوقاية منها

 مثلما تنتقل الصفات الجسمية فهناك صفات مرضية هي الخرى تنقلها الصبغيات و يسمى عندها المرض المتنقل من
جيل جخر بمرض وراثي  , و يعرف المرض الوراثي كمرض ينتقل عبر الجيال لكونه تحمله الصبغيات الوراثية .

 :إن حدوث بعض المراض من طبيعة وراثية مرتبط بعوامل خارجية من بينها

 ال عاعات : التعرض لل عاعات كال عاع النووي و غيرث يكون سببا في حدوث اختللت وراثية , تنجر.1
) Xعنها  مراض خطيرة تنتقل وراثيا . ( مثل تأثر الجنين في بطن  مه في السابيع الولى ل عة 

 زواج القارب : ترتفع نسبة المراض الوراثية عند الزواج القارب خصوصا الزواج بين ذوي قرابة دموية.2
قوية ( كأبناء العم و  بناء الخال ي .

 استعمال  دوية دون است ارة الطبيب : تناول بعض الدوية دون است ارة الطبيب من طرف اجم الحامل.3
يعرض حميلها إلى ت وهات خطيرة 

 تأثير بعض المواد الكيميانية التي قد تحدث  ضرارا على الجسم و قد تخل بالكروموسومات و الصفات.4
الوراثية

 :الوقاية من المراض الوراثية علينا

البتعاد و إبعاد المفاعلت النووية عن التجمعات السكانية و العناية بها و مراقبتها باستمرار ..1
استعمال الطاقة النووية لغراض سلمية فقط ..2
تجنب الزواج بين القارب خصوصا بين ذوي قرابة دموية قوية..3
عدم تناول  دوية دون است ارة طبية بالنسبة للم الحامل ..4
البتعاد عن المواد الكيميانية الضارة . .5

  L'hémophilie  مرض الهيموفيليا ضمرض الناعورا  

  هذا الخلل الوراثي هو مصدر انعدام احد البروتينات تخثر الدم مماXهو مرض متنحي مرتبط بالصبغي الجنسي 
يسبب حدوث نزيف دموي مهما كانت الصابة طفيفة.

   حاملة للمرض والخر سليم , ولXالمر ة الحاملة للمرض وهي التي تحمل احد صبغياتها الجنسية •
يظهر المرض على هذث المر ة لكنها قد تنقله .

   المرض ويكون بذلك مصاب بالناعور X ما الرجل إذا ما حمل صبغيه الجنسي •

  Le daltonisme  عمـى اللــوان ضأو ما يعر( مال الأونية ا 

 عمى اللوان هو عدم القدرة على رؤية بعض اللوان و التمييز بينها  و عدم القدرة الكاملة على رؤية  ي لون. و
ينت  عن نقص في إحدى  نواع الخليا المخروطية  و غيابها جميعاش من  بكية العين .



   حاملة للمرض والخر سليم , ولXالمر ة الحاملة للمرض وهي التي تحمل احد صبغياتها الجنسية •
يظهر المرض على هذث المر ة لكنها قد تنقله .

   المرض ويكون بذلك بعمى اللوان . X ما الرجل إذا ما حمل صبغيه الجنسي •

http://halimziama-h.blogspot.com


 كنت من الستفيدين و العجبي بعملي هذا و مقدرا للمجه��ود  إن
 أوف الدون���ة أب���دله أرج���و أن ل تبخ���ل علين���ا بالتس���جيل ال���ذي

بتعليقات���ك البن���اءة فتعليق���ك ف م���وقعي ه���و  دع���م  و تش���جيع و
مساندة لي أيها الكريم  أو  التواصل معي على الواقع الجتماعية

 اا.نو ناو حدحححا كلاجديدافا...ا   عنواحاحاح 
 

مــدونــواكتــــ.ب
http://halimziama-h  . blogspot.com

 .  .  .  .ل تنسانا من صال دعائك أيها الخ الكريم

جعهاااارتبهااهلستاذاوارتبها الأست
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