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ديهمت

 اماريثكو ،اهوحن وأ تالجملا وأ بتكلا يف ءاوس ،ًاريثك انعماسمل ةثارولا ةملك ددرتت
 .همأ رعش داوس وأ ةدج مرك وأ هوبأ رامس ثرو لفطلا اذه نأ سلاجملا يف عمسن
 ةبرقلابلقأ ( ليبق نم ةثارولا راثآل ريشت يتلا لاثمألا نم ريثكلا ترشتنا مدقلا ذنمو
.ريثكلا اهريغو )ماوع زولا خرف(،)ةرذب نم بحلا (،)اهمأ ىلع تنبلا علطت ،اهمفل

  ؟؟ ةثارولاب دوصقملا امف



ديهمت
 :انه لاؤسلاو
 ؟ ءانبألا ىلإ نيوبألا نم تافصلا لقتنت فيك•
 ؟لقتنت ال ىتمو ةفصلا لقتنت ىتمو•
؟بألا هبشي الو لاخلا وأ دجلا نبالا هبشي فيكو•
 ؟ءانبألا ىلع مكحلا يف دادجألا تافص ىلع دمتعت ىدم يأ ىلإو•
 ؟نوكي ال رتمو ًاذبحم ةيثارولا ةيحانلا نم جاوزلا نوكي ىتمو•



 نينجلا نوكت ساسأ
 :امه نيتيلخ ءاقتلا نم هللا نذإب ثدحي نينجلا نوكت نأ مولعملا نم

 ناويحلا
)sperm(يونملا

)egg( ةضيوبلا

 ضيبملا نم ردصت :اهردصم
 ةناق ربع محرلا ىلإةجتتو

.بولاف

 يف ةضيوب ًابلاغ :ددعلا
رهشلا

 جرخت اهنأ الإةيصخلا:اهردصم
 لئاسلاب يقتلتل يجيردت لكشب
تاتسوربلا نم زرفملا يونملا

.ةيونملا ةانقلاو

عامج لك نييالملا تائم :ددعلا
فذق وأ



 نينجلا نوكت ساسأ
 دجن ةضيوبلا وأ ناويحلا لخادب ام انلمأت اذإو
 وأتاموسوموركلا اهيلع قلطي ًاطيخ )۲۳(
تانئاكلا نيب فلتخي اهددعو ،تايغبصلا
 ةثارولا ءاملع دنع فرعتو .،ةفلتخملا ةيحلا
۱۷ مقر وأ۲ مقر يغبصلا لاقيف ماقرألاب

 اهماجحأ قيرط نع اهنيب زيميو ، ..اذكهو
.اهلاكشأو



 نينجلا نوكت ساسأ

عيمج يفهباشتم ةلكش نأ دجنً الثم۱ مقر يغبصلا لمأتن امدنعو
ءانثتساب تايغبصلا ةيقب كلذكو ، ةيونملا تاناويحلاو تاضيوبلا
 يتأي ًانايحأ نيلكشبتاناويحلا يف يتأي ةدجن۲۳ مقر يغبصلا

 يتأي ًامئادفةضيوبلا امأ ،)y( لكشب يتأي ًانايحأو )x( لكشب
.xلكشب اهب



 نينجلا نوكت ساسأ
وأتانيجلاءاملعلاهيلعقلطياملمحت)۲۳(لاتايغبصلاهذه
تاثروملاهذه،دحاولايغبصلاىلعتاثروملافالآدجوتو،تاثروملا

ماظنيفلفطلاىلإنيوبألانمةيثارولاتافصلالقننعةلوئسملايه

.بيجعوقيقد
:نعلوؤسمدحاولاثروملاف
.)ديلاعباصأددع،رعشلاةماقتسا(ليلقاذهوتافصلانمةفص•

.)دلجلانول،لوطلا(بلغألااذهوةفصلانمءزج•



 نينجلا نوكت ساسأ
ثيحةقيقدةروصبضعبباهضعبيقتليتايغبصلانإفةضيوبلاحقلتامدنع•

اذكهويونملاناويحلايف۱مقريغبصلابةضيوبلايف۱مقريغبصلايقتلي

.مسجلاايالخعيمجيفةدوجوملايهوتايغبصلانمجوز۲۳انيدلحبصيف

انيدلنوكيف،ةفصلاسفننعلوؤسملاثروملابثروملكيقتليتاثروملاكلذك•

ضعبءانثتساب،جوزنمرثكأكانهنوكيدقوةيثاروةفصلكلتاثروملانمجوز

ثرومانيدلنوكيف)y(يفدجوتالو)x(يغبصلايفدجوتدقيتلاتاثروملا
.ةضيوبلانممداقدحاو



 نينجلا نوكت ساسأ
 ةيدلاو نم صخشلا امهثرو نيذلا نيثروملا لكش :يثارولا طمنلا

.هيدل ةنيعم ةفص نع نيلوؤسلاو

 يتلاو صخشلا ىدل رهظت يتلا ةيثارولا ةفصلا :يثارولا رهظملا
.يثارولا طمنلا اهددحي

 يف لفطلا ىدل رهظت يتلا ةفصلا ام
؟مألا ةفص مأ بألا ةفص ؟ ةياهنلا



 نينجلا نوكت ساسأ
:ةماع ةدعاقك :ًالوأ ،تازامغلا ةفص لاثملا ليبس ىلع ذخأنل

 نوكيس )يثارولا هرهظم (هدخ نإف ،ةيداعلا ةفصلا نالمحي نيثروملا الك نوكي امدنع•
.تازامغ نود
 نوكيس )يثارولا ةرهظم(هدخ نإف تازامغلا ةفص نالمحي نيثروملا الك نوكي امدنع•

 .تازامغ هيف
 دوصقملا (دئاسلا عونلا نم ناك اذإبلغتيس امهدحأ نإف نيفلتخم نيثروم دوجو دنع•

.)ةرشتنملا سيلو ةبلغتملا دئاسلاب
 .نيتفصلا نيب ةكرتشم ةثلاث ةفص رهظت انه ةوقلا يف ناثروملا ىواستي امدنع•



 نينجلا نوكت ساسأ
 مألاو بألل ثارولا طمنلا فرعن ال اننأ امبو ،تازامغلا ةفص لاثملا ليبس ىلع ذخأنل
 :تالامتحالا عيمج ركذنسف

 طمنلا عون يثارولا طمنلا بألا ثروم مألا ثرومت
 ةيدل رهظتس يتلا ةفصلا يثارولا

ةدئاساهنال تازامغ نجهميداعدخ+تازامغ يداع دخ تازامغ۱

 تازامغ يقنتازامغ+تازامغ تازامغ تازامغ۲

يداع دخ يقن يداع دخ +يداع دخ يداع دخ يداع دخ۳

 ةدئاس اهنأل تازامغ نجهمتازامغ+يداع دخ تازامغ يداع دخ٤



)۲(لاثم

ربك نأ دعبو ،)يداع دخ +تازامغ ( يثارولا هطمن ناك دعس نأ ضرتفنل
 روهظ تالامتحا يهام ،)يداع + تازامغ( يثارولا اهطمن هأرما نم جوزت
؟؟ءانبألا ىدل ةفصلا



)۲(لاثم
ربك نأ دعبو ،)يداع دخ +تازامغ ( يثارولا هطمن ناك دعس نأ ضرتفنل
 روهظ تالامتحا يهام ،)يداع + تازامغ( يثارولا اهطمن هأرما نم جوزت
؟؟ءانبألا ىدل ةفصلا

 بألل يثارولا طمنلا
 يداع تازامغ

 مألل يثارولا طمنلا
 تازامغ = يداع + تازامغ تازامغ = تازامغ+ تازامغ تازامغ

 يداع = يداع + يداع تازامغ = تازامغ + يداع يداع

٪۲٥ = يداعلا دخلا يوذ ءانبألا بسن       .٪۷٥ =تازامغ مهيدل نيذلا ءانبألا بسن
٪٥۰ = يقنلا طمنلا يوذ ءانبألا بسن             .٪٥۰ = نجهملا طمنلا يوذ ءانبألا بسن



)۲(لاثم
ديعجتنأفورعملانمو،دحاوثرومبلقنيميقتسموأادعجمهنوكرعشلا
نأضرتفنلوةيحنتمةفصيهةماقتسالاامنيب،ةدئاسلاةفصلاوهرعشلا
يثارولااهطمنىورأبجوزت)ةماقتسإ،ديعجت(يثارولاهطمندمحأ
؟؟ءانبألاىدلهفصلاروهظبسنيهام)ةماقتسا،ةماقتسا(



)۲(لاثم

 بألل يثارولا طمنلا
 ةماقتسا دیعجت

 مألل يثارولا طمنلا
 ةماقتسا = ةماقتسا + ةماقتسادیعجت =دیعجت + ةماقتسا ةماقتسا
 ةماقتسا = ةماقتسا + ةماقتسا دیعجت = دیعجت + ةماقتسا ةماقتسا

٪٥۰ = ةدعجملا روعشلا يوذ ءانبألا بسن       .٪٥۰ = ةميقتسملا روعشلا يوذ ءانبألا بسن
٪٥۰ = يقنلا طمنلا يوذ ءانبألا بسن             .٪٥۰ = نجهملا طمنلا يوذ ءانبألا بسن



ةدئاسلا تافصلا ءاقتلا
 ةدئاس = ةيحنتم + ةدئاس
؟؟؟؟= ةدئاس + ةدئاس

 روهظوه ثدحي يذلا ،ناتفلتخم امهو ةوقلا يف ناتيواستم ناتفص تقتلا اذإ
 .نيتفصلا نيب عمجت ةثلاث ةفص

 ثرومبA ةفصلا لمحي دق  ثروملاف ،ةيسيئرلا مدلا لئاصف كلذ ىلع لاثم
o ب كلذل زمريو امهنم يأ لمحي ال دقو ناتدئاس امهالكوB ةفصلا لمحي

 .ةيحنتم  ةفص يهو



ةدئاسلا تافصلا ءاقتلا

 :نبإلا ثرو اذإف
•O+ A= هتليصف نوكتس Aةدئاس اهنأل.
•O+ B= هتليصف نوكتس Bةدئاس اهنأل.
•A+B=هتليصف نوكتس A Bتسيل ةديدج ةفص هذهوAالو Bىلع دجوت نأ نكمي الو 

.دحاو ثروم



ةدئاسلا تافصلا ءاقتلا
؟o هتليصف يذلا صخشلل يثارولا طمنلا ام•
؟a هتليصف صخشل يثارولا طمنل ام•
 لهفaa يأ  يقن ناك  هطمنوa تناك بألا ةليصفوo تناك مألا ةليصف نأ انضرتفا ول•

 ؟o هتليصف مهئانبأ ضعب نوكيس
 ؟o هتليصف امهئانبأ ضعل نوكي نأa هتليصف امهالك نيجوزل نكمي له•



 تاثروملا عيزوت
 ةيونملا هتاناويح ىلع عزوتتس ةنيعم ةفصل درفلا ىدل يتلا تاثروملا نأ قبس امم انفرع
 ،ىرخألا هتاثروم عيزوتب ماع لكشب هل ةقالع ال ةفص لك تاثروم عيزوت نكلو ،
.تاضيوبلا كلذكو ،تاثروملاب ةصاخلا هتبيكرت يونم ناويح لكل حبصي انه نمو
.)رعشلا ةفصو ،ةجولا تازامغ ( تافصلا نم نيتفص لاثم ذخأن نأ انكمي حيضوتل

 ناكف رعشلا لكش امأ )ع،ز (تازامغلل يثارولا هطمن صخش نأ ضرتفنل
 .)أ ،ت( يثارولا هطمن

  ؟ ةيونملاتانويحلا ىلع تاثروملا ةبيكرت نوكت فيك

 :يلاتلاك تالامتحالا نوكتس
ديعجتلا ثروم + تازامغ ثروم لمحي دق
 رعشلا ةماقتسا + تازامغلا ثروم لمحي دق
ديعجتلا + يداعلا دخلا لمحي دق
 رعشلا ةماقتسا + يداعلا دخلا لمحي دق



 تاثروملا عيزوت
o،a( مدلاةليصفل ةبسنلاب يثارولا طمن نوكي نأك ةثلاث  ةفص انفضأ ول امأ

 تالامتحالا تحبصأ ةعبار ةفص انفضأ اذإو۸ حبصتس تالامتحالا نإف )
 اذكهو نيثالثو نينثا مث۱٦

 اذه ًايلايخ نوكيس مقرلا نإف  تافصلا فالآ وهو يلعفلا ددعلا انذخأ ول امأ
امهجازتما دعبو ،امهدحول ةضيوبلا وأ ةدحول يونملا ناويحلل ةبسنلاب
 هتاثروم عيمج يف رخآ قباطي صخش دوجوف اذهلو ريثك مقرلا فعاضتيس

 .ةقباطتملا مئاوتلا ءانثتساب ليحتسم هبش ربتعي

 :يلاتلاك تالامتحالا نوكتس

o + ديعجتلا  + تازامغ1.

a + ديعجتلا + تازامغ2.

o+رعشلا ةماقتسا + تازامغلا3.

a+ رعشلا ةماقتسا + تازامغلا4.

o+ديعجتلا + يداعلا دخلا5.

a=ديعجتلا + يداعلا دخلا6.

o+ رعشلا ةماقتسا + يداعلا دخلا7.

a+رعشلا ةماقتسا + يداعلا دخلا8.



 تاثروملا عيزوت
 ءانثتسالا ادع دحأ اهيف ههباشي نأ نكمي ال يتلاو درفلاب ةصاخلا تاثروملا ةبيكرت نإ

" ةيثارولا ةمصبلاب " ىمسي ام يه روكذملا
 ؟اذاملو ؟؟ مئاوتلا عيمج ىدل قباطتت نأ نكمي لهو .. ؟؟ اهنم ةدئافلا ام



 ةيثارولا ةطيرخلا

 ةطيرخلا هذه تانوكم فاشتكا لامكإ ىلإ )۲۰۰۰( ماع يف ءاملعلا لصو
 يف لمألا نم ةيلع بترتي امل نرقلا كلذ يف فاشتكا  مهأ هودع امم ًابيرقت

.ةيثارولا ضارمألا نم ريثك ىلع بلغتلا

 ،ةفلتخملا تايغبصلا ىلع نآلا ىتح .ةفشتكملا تاثروملا عقاوم حضوي ططخم يه
 ةكرتشم مأ ةفصلا لقنل ةبسنلاب ةديحو تناك اذإ ام تاثروملا كلت ةيعون حضوي امك

 .ةيحنتم مأ ةدئاس اهنوك تاثروملا كلت نايبل ةفاضإ ،ىرخآ تاثروم عم



 ةيثارولا تافصلا روهظ
دعبنوكيدقروهظللددحملااهتقويفةيثارولاةفصلارهظت:ةيثارولاةفصلاروهظتقو
تيقوت(لاثم.ةخوخيشلاوأةقهارملاوأةلوفطلاةلحرميفنوكيدقوةرشابمداليملا
.)بيشلا،غولبلا

ةدئاستناكولىتحصخشللتاثروملالوصودرجمنإ:ةيثارولاةفصلاروهظفورظ
جاتحياهضعبفةيثارولاتافصلاضعبروهظلًايفاكسيلنيلثامتمناثوملاناكوأ

.)يثارولاعلصلا،ءاكذلا(لاثم.يجولويسفوأيئيبوهاماهنمةنيعمفورظل



 ةيثارولا تافصلا روهظ
دعبنوكيدقروهظللددحملااهتقويفةيثارولاةفصلارهظت:ةيثارولاةفصلاروهظتقو
تيقوت(لاثم.ةخوخيشلاوأةقهارملاوأةلوفطلاةلحرميفنوكيدقوةرشابمداليملا
.)بيشلا،غولبلا

ةدئاستناكولىتحصخشللتاثروملالوصودرجمنإ:ةيثارولاةفصلاروهظفورظ
جاتحياهضعبفةيثارولاتافصلاضعبروهظلًايفاكسيلنيلثامتمناثوملاناكوأ

.)يثارولاعلصلا،ءاكذلا(لاثم.يجولويسفوأيئيبوهاماهنمةنيعمفورظل



 ةيثارو ضارمأ
نيدلاولاالكنوكيامدنعاهروهظلامتحاديزييتلاضارمألاضعبءاملعلادجو

.)يركسلاضرم(لاثم.اهلقننعةلوئسملاتاثروملاديدحتنودنكلواهبباصم
:ةيمويلاانتايحيفةثاروللةيقيبطتبناوج
.دعابألاوبراقألاجاوز.۱
.هدادجألالخنمصخشلاىلعمكحلاولايجألانيبةقالعلا.۲



تايغبصلا يف لالتخالا تالاح
)۲۱(مقريغبصلاراركت.۱
يلقعلاومنلارثأت•
نينيعلاةلاطتسا•
ناسللاربك•
عباصألارصق•
نيكفلاطوطخءافتخا•



تايغبصلا يف لالتخالا تالاح
رتلفنيالكةمزالتم)xxy(ركذلادنعxيغبصةدايز.۲
.ةيوناثلاةيسنجلاصئاصخلاومنمدع•
.لضعلاءانبيففعضعملاوطمهنكلدالوألاهبشتمهتامامتها•
.ىثنألاىدلاهعيزوتهبشيموحشلاعيزوت•
.باجنإلاىلعةردقلامدع•
ةيددعلاتاردقلاويظفللاءاكذلايفةلق•

.تاذلاريدقتضافخناولجخلاونبجلا•



تايغبصلا يف لالتخالا تالاح
)xxx(ىثنألادنعxيغبصةدايز.۳
لوطللليم•

يداعلكشبنبجنيونجوزتي•

رخأتعميظفللاءاكذلايفتايداعلانملقأ•

.يوغللاومنلا
؟؟ببسلاام.ءالمإلايففعضنمنيناعي•

)xyy(ركذلادنعyيغبصةدايز.٤
رهظملايفنمنييداعلانعنوفلتخيال•

بناجلاالوةيلقعلاتاردقلاالويمسجلا

.يصخشلا
مهيدلوةريبكمهنانساونييداعلانملوطأ•

.بابشلابحيفةدايز



تايغبصلا يف لالتخالا تالاح
)xo(۲۳يغبصلاصقنرنريتةمزالتم.٥
صئاصخلاةلمتكمريغىثنأ•

.يلوفطلااهلكشبىقبتفةيوناثلاةيسنجلاصئاصخلاالومحرلاومنيال•
مهنم٪۲٥ىدلةيقلخبويع+رصقلا•

.ةيناكملاةردقلايفلكاشممهيدلنكلىلعأوأنييداعلالثممهئاكذ•
.ةيعامتجالامهتقالعيفقفاوتءوس•
.هجولاحمالملالخنمنيرخآلارعاشمكاردإيفزجع•



 يثارولا داشرالا


