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            اإلًساى عٌد التكاثر الثالث الفصل : الثاًيت الىحدة
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 :    الجٌسي التكاثر أهويت   

 انًذافظح ػهً أَىاع انكائُاخ انذُح 

 ضح يخصثح ذُمسى ٍَ تىََرى انركاثش انجُسٍ ػٍ طشَك اذذاد انجايُد انًزكش تانجايُد انًؤَث نركى

 اَمساياخ يرساوَح

 ػذج ثى ذًُى وذرًاَض نرصثخ فشدا جذَذا 

  ش : أيي يتن تكىيي الحيىاًاث الوٌىيت ؟

 انًُىَح فٍ انخصُرٍُ  ُثُثاخٍَ انذُىاَاخ انًُىَح فٍ األََرى ذكى

 ش : هتى يتن تكىيي الحيىاًاث الوٌىيت ؟ 

 ذرثاطأ يغ ذمذو انؼًش     ًش يذي انذُاج ونكُها وذسروال ذرىلف تؼذ رنك ػُذ انثهىؽ      

 ؟ذسرغشق يشادم ذكىٍَ انذُىاَاخ انًُىَح  ش : كن

 َىيا  37 – 46يذج ذرشاوح تٍُ 
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 يبورحلتي تتن : الوٌىيت الحيىاًاث تكىيي آليت

 : وًوىها التٌاسليت الخاليا تضاعف هرحلت : األولى الورحلت 

 انًُىَح فٍ انخصُرٍُ  اخ يرساوَح ػذج انًىجىدج فٍ األَاتُةذُمسى انخالَا انًُىَح األو اَمساي 

 أػذاد كثُشج يُها نركىٍَ

 ) ذثمً أػذاد يٍ هزِ انخالَا تىصفها يصذسا نهخالَا انجُسُح انجذَذج ) وذثمً يسرًشج فٍ ػًهُح االَمساو 

  ًانًُىَح ذجىَف األَُثُثاخ ذُرمم أػذاد يٍ انخالَا انًُىَح األو انًُمسًح إن 

 2ذخم يشدهح انًُى وانرًاَض  فُضداد دجًها وذسًً خالَا يُىَح أونُح نرn 

 والتوايس الٌضح : الثاًيت الورحلت 

  1ذذخم انخهُح انًُىَح األونُح انًشدهح األونً يٍ االَمساو انًُصف وذُرج خهُراٌ ذسًً كم يُها خهُح يُىَح ثاَىَحn 

 َُنرُرج أستؼح طالئغ يُىَح االًقسام الوٌصفح يٍ ذذخم انخالَا انًُىَح انثاَىَح فٍ انًشدهح انثا 

 ( 1n) كم يُها 

 ذًش انطالئغ انًُىَح فٍ يشدهح انُضج وانرًاَض 

 ونكٍ ذصثخ انذُىاَاخ انًُىَح لادسج ػهً اخصاب انخهُح انثُضُح انثاَىَح ذًش تؼًهُح َضج وذًاَض 

  انزكشٌ  الهرهىى الوٌشط للجسن األصفر َذفضإرmale LH   ٍانغذج انُخايُح األيايُحانًفشص ي 

 انًىجىدج تٍُ األَُثُثاخ انًُىَح فٍ انخصُرٍُ إنً خاليا اليدج 

  ٌانزٌ َؼًم ػهً التستىستيروىإفشاص هشيى 

  تؼذ يشوسها تؼًهُح انُضج وانرًاَض  .فٍ شكهها انُهائٍ ذذىَم انطالئغ انًُىَح إنً دُىاَاخ يُىَح 
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  ورنك يٍ خالل :ًاو ػًهُح انُضج وانرًاَض إذ) خالَا يسرطُهح (  خاليا سيرتىليذساػذ 

 ذضوَذ انطالئغ انًُىَح تانغزاء انالصو فٍ أثُاء ػًهُح انرًاَض -1

 ذساهى إفشاصاذها فٍ دفغ انذُىاَاخ انًُىَح َذى انثشتخ -2

 

  ٌنذشكرها فٍ ذضوَذ انذُىاَاخ انًُىَح تانطالح انالصيح سكر الفركتىزذساهى إفشاصاخ انذىصهرٍُ انًُىَرٍُ انهراٌ ذذىَا 

  فٍ ذسهُم دشكح انذُىاَاخ انًُىَح غدة البروستاثذساهى إفشاصاخ 

  دهُم وتزنك ذساهى فٍ تماء انذُىاَاخ انًُىَح ػهً يؼادنح انذًىضح انُاجًح ػٍ تماَا انثىل فٍ اإل غدتي كىبرذساهى إفشاصاخ

 دُح

 

 


