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القسم 2

ف م  ض م  د م 

 مراحل النمّو قبل الوالدة 
أحاديةالقحةمناإلنسانتكّونيبدأ

يتكّونالبالغاإلنسانجسملكّن،الخلية
.المتخصصةالخالياتريليوناتمن

اسأل الطالب: ما العمليات المسؤولة 
عن تكّون الكثير من الخليا 

الجسمخالياكلُتنَتجالُمتخّصصة؟
التعبيرويحّددالمتساوي؛االنقسامبواسطة

الجينينوعكلخلية.

ق استراتيجية القراءة
الطالبكّلفمخطط المفردات ض م

.أعمدةثالثةمنيتكّونمخططبإنشاء
بهذاالمتعلقةالمفرداتكتابةمنهمواطلب

تعريفوكتابة،األّولالعمودفيالقسم
عبارةوكتابة،الثانيالعمودفيمفردةكل
فيمفردةكلمعنىتذّكرعلىتساعدهم

العموداألخير.

ن التفكير الناقد
ل ض م حلِّ

اسأل الطالب:إذا كان حيوان منوي 
واحد فقط هو ما يخصب البويضة، 
فما أهمية إطلق مليين الحيوانات 
معظميصلالالمنوية في كل قذف؟

ويتطلب،البيضقناةإلىالمنويةالحيوانات
عدةبالبويضةالمحيطالحاجزإضعاف

.المنويةالحيواناتمنمئات

 تدريب المهارات
م

ض م الثقافة المرئية د م 

ص الشكل  تواصل مع الطالب: تفحَّ
7. أّي من األجزاء في خلّيَتّي الحيوان 
المنوي والبويضة تندمج مًعا؟ تندمج
ثنائيةالالقحةلتكّونمًعاالخليتيننواتا

الكروموسومات. 
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مهن مرتبطة بعلم األحياء

 اختصاصيو التناسل والغدد الصماء 
ُيعرف األطباء الحائزون درجة متقّدمة 

من التدريب في مجال عالج العقم 
واضطرابات الهرمونات التناسلية 

باختصاصيي التناسل والغدد الصماء. 
وقد يجري هؤالء االختصاصيون 

األبحاث أو يدربون طالب الطب. 

التوتية

متطابقة

 ■ الشكل 8 

يسار: تحدث خالل األسبوع األول من مراحل 
تطور الجنين عدة تغّيرات في رحلة الالقحة عبر 

 قناة البيض. 
يمين: تتطّور الكتلة الخلوية الداخلية لكيس 
البالستولية وتتحَول الى الجنين )في الشكل 

األعلى(. لكن في حال انقسمت هذه الكتلة، فقد 
ينتج منها تؤام متطابق )في الشكل األسفل(.

ُيقذف الذكر ما يقارب ال  300 مليون حيوان منوي أثناء التزاوج، لكن ال ينجح 
في الوصول إلى البويضة سوى بضع مئات فقط، والعديد منها ال يكمل رحلته في 

جسم األنثى، إذ يتعرض بعضها الى هجمات من كريات الدم البيضاء، فيما، بكل 
بساطة، يموت منها الكثير. إضافًة إلى ذلك، فإن حيوانًا منويًا واحدًا فقط يستطيع 

إخصاب البويضة من بين عدة مئات أخرى تشارك في العملية.
بالكـيمياء ال يمكن لحيوان منوي أن يخترق وحده الغشاء  الـربط 

لة عبارة  البالزمي الذي يحيط بالبويضة لدى اإلنسان. تذّكر أّن األجسام المحلِّ
عن عضيات تحوي إنزيمات هاضمة. الحظ في الشكل 7 أّن الرأس في كل حيوان 

منوي هو عبارة عن جسم محلِّل متخصص ُيسمى الجسم القمي. عند مهاجمة 
عدة مئات من الحيوانات المنوية للبويضة، تقوم اإلنزيمات الموجودة داخل الجسم 

القمي بإضعاف الغشاء البالزمي المحيط بالبويضة شيئًا فشيئًا الى أن يتمّكن 
حيوان منوي واحد فقط من اختراقها. فور حدوث هذا االختراق، تكّون البويضة 

بة حديًثا. حاجًزا يمنع الحيوانات األخرى من دخول البويضة المخصَّ
التأكد من فهم النص اشرح  سبب ضرورة وجود مئات الحيوانات المنوية 

لحدوث اإلخصاب.

المراحل األولى لتطور الجنين
يوّضح الشكل 8 ما يحدث في األسبوع األول لتطّور الجنين لدى اإلنسان، إذ 
بة التي ُتسمى الالقحة عبر قناة البيض بفعل االنقباضات  تنتقل البويضة المخصَّ
الالإرادية للعضالت الملساء وكذلك بفعل األهداب التي تبّطن قناة البيض. وبعد 

مرور 30 ساعة على اإلخصاب، تخضع الالقحة لالنقسام المتساوي واالنقسام 
الخلوي األولين، ثم تستمر االنقسامات الخلوية. وبحلول اليوم الثالث، يغادر الجنين 

قناة البيض ويدخل الرحم. في هذه المرحلة، يوصف الجنين بأنه توتية، أي كرة 
صلبة من الخاليا.

بحلول اليوم الخامس، تتطّور التوتية إلى كيس البالستولية، الذي يمكن 
وصفه بكرة مجوفة مكّونة من خاليا. يلتصق كيس البالستولية ببطانة الرحم في 
اليوم السادس تقريًبا ويكتمل انغراسه في اليوم العاشر. يوّضح الشكل 8 أّن كيس 

البالستولية ليس مجّوًفا بالكامل، إذ يوجد بداخله مجموعة من الخاليا ُتسمى 
الكتلة الخلوية الداخلية التي تصبح في نهاية األمر الجنين. وقد تنقسم هذه الكتلة 

في بعض األحيان، مما يؤّدي إلى تكّون توأم متطابق أو متماثل.
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متهيد للقراءة
األسئلة المهمة

ما التغّيرات التي تحدث خالل   
األسبوع األول بعد اإلخصاب؟

ما التغّيرات األساسية التي تحدث في   
المراحل الثالث لتطّور الجنين؟

ما التغّيرات التي تطرأ على مستويات   
الهرمون األنثوي أثناء فترة الحمل؟

مفردات للمراجعة
الجسم المحّلل lysosome:  عضية 

تحوي اإلنزيمات الهاضمة 

مفردات جديدة
morula التوتية 
blastocyst كيس البالستولية 
amniotic fluid السائل األمنيوني 

القسم 2 

الغشاء
البالزمي

الطبقة اخلارجية
للبويضة

النواة

القطعةالرأس
الوسطى

اجلسم القمعي

الذيل

نواة
البويضة

نواة
احليوان املنوي

اندماج نواة احليوان املنوي
مع نواة البويضة

1 2
3

4

■ الشكل 7 بالرغم من إضعاف الحاجز المحيط 

بالبويضة يحتاج إلى الكثير من الحيوانات المنوية، إال 
أن حيوانًا منويًا واحدًا فقط ينجح في إخصاب البويضة 
)الخطوات 4-1(. ويكتمل اإلخصاب عندما تندمج نواة 

الحيوان المنوي بنواة البويضة.

مراحل نمو اإلنسان قبل الوالدة

األساسية يبدأ تطور اإلنسان من خلية واحدة مخّصبة تتحّول إلى  الفكرة 

تريليونات من الخاليا، لكِل منها وظائف متخصصة.
روابط من القراءة بالحياة اليومية تماًما كما تتطور البذرة الواحدة وتتحَول إلى 

نبتة جميلة الزهور، كذلك، يبدأ جسم اإلنسان المعقد على صورة خلية واحدة 
نتيجة اّتحاد حيوان منوي ببويضة عند اإلخصاب.

اإلخصاب
ُيظهر الشكل 7 العملية التي يّتحد خاللها حيوان منوي ببويضة، والتي ُتسمى 

اإلخصاب. يحدث اإلخصاب عادًة في الجزء العلوي من قناة البيض المجاورة 
للمبيض. تكون الحيوانات المنوية والبويضات لدى اإلنسان أحادية الكروموسومات، 

لكّل منها في المعتاد 23 كروموسوًما. في اإلخصاب تجتمع هذه الكرموسومات، 
فتتكّون بذلك عدد ثنائية المجموعة الكروسومية البالغ 46 كروموسوًما. 

يمكن للحيوان المنوي البقاء في الجهاز التناسلي األنثوي مدة 48 ساعة، 
لكن البويضة غير المخّصبة ال تستطيع البقاء أكثر من 24 ساعة. بصورة عامة، 
ثمة فترة قصيرة نسبًيا لحدوث إخصاب ناجح. لكن من المهم تذّكر أّن مدة دورة 

الحيض قد تتفاوت وأّن اإلباضة قد تحدث في أي وقت.
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التأكد من فهم النص
الحيواناتمئاتتفرزلذا،بالبويضةواٍقحاجزيحيط

هذاإلضعافالُقمّيةأجسامهامنإنزيماتالمنوية
الحاجز.

ح تطوير المفاهيم
ف م  ض م 

 تنشيط المعرفة السابقة 
اسأل الطالب:ماذا يمكن أن تكون 
النتيجة إذا خّصب حيوانان منويان 

القحةالنتيجةستكونالبويضة نفسها؟
أزواجلكلالكروموسوميةالمجموعةثالثية
.زوًجا23عددهاالبالغالكروموسومات
أيالجنينموتإلىعادًةهذاويؤدي

اإلجهاض.لماذا ال يعرف العلماء متى 
:المحتملةاإلجاباتيحدث ذلك غالًبا؟
األنثى؛دورةتتأثرأنقبلالجنينيموتقد
.اإلخصابهذابحدوثاألنثىتعرفالوقد

مسبباتدراسةتتمال،الغالبفي
اإلجهاض.

ك دعم الكتابة
كتابة غير منهجية ف م ض م  د م 

تواصل مع الطالب:أنشئ دفتر 
ملحظات يصف األحداث والتغّيرات 
التي تحدث خلل األسبوع األول من 
تضاعفيبدأ،اإلخصاببعد.نمو الجنين
خليتينإلىالالقحةفتتضاعف،الخلية
أربعذلكبعدتصبحانثممتطابقتين

الكيسثمالتوتّيةتتكّون،النهايةوفي.خاليا
.البالستولية

ويلتصقالبيضقناةعبرالجنينيتحّرك
ببطانةالرحمفياليومالسادستقريًبا.

ن التفكير الناقد
َضع فرضية ف م ض م 

اسأل الطالب:في رأيك، كيف تتكّون 
التوائم الملتصقة؟ 

مشابهةبطريقةالملتصقةالتوائمتتكّون
وجودباستثناء،المتطابقةالتوائملتكّون
الكتلتينبينيربطالخاليامنجسر

مساعدةيمكنك.الداخلتينالخلويتين
الطالبفيفهممعنىمصطلحملتصق.
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مهن مرتبطة بعلم األحياء

 اختصاصيو التناسل والغدد الصماء 
ُيعرف األطباء الحائزون درجة متقّدمة 

من التدريب في مجال عالج العقم 
واضطرابات الهرمونات التناسلية 

باختصاصيي التناسل والغدد الصماء. 
وقد يجري هؤالء االختصاصيون 

األبحاث أو يدربون طالب الطب. 

التوتية

متطابقة

 ■ الشكل 8 

يسار: تحدث خالل األسبوع األول من مراحل 
تطور الجنين عدة تغّيرات في رحلة الالقحة عبر 

 قناة البيض. 
يمين: تتطّور الكتلة الخلوية الداخلية لكيس 
البالستولية وتتحَول الى الجنين )في الشكل 

األعلى(. لكن في حال انقسمت هذه الكتلة، فقد 
ينتج منها تؤام متطابق )في الشكل األسفل(.

ُيقذف الذكر ما يقارب ال  300 مليون حيوان منوي أثناء التزاوج، لكن ال ينجح 
في الوصول إلى البويضة سوى بضع مئات فقط، والعديد منها ال يكمل رحلته في 

جسم األنثى، إذ يتعرض بعضها الى هجمات من كريات الدم البيضاء، فيما، بكل 
بساطة، يموت منها الكثير. إضافًة إلى ذلك، فإن حيوانًا منويًا واحدًا فقط يستطيع 

إخصاب البويضة من بين عدة مئات أخرى تشارك في العملية.
بالكـيمياء ال يمكن لحيوان منوي أن يخترق وحده الغشاء  الـربط 

لة عبارة  البالزمي الذي يحيط بالبويضة لدى اإلنسان. تذّكر أّن األجسام المحلِّ
عن عضيات تحوي إنزيمات هاضمة. الحظ في الشكل 7 أّن الرأس في كل حيوان 

منوي هو عبارة عن جسم محلِّل متخصص ُيسمى الجسم القمي. عند مهاجمة 
عدة مئات من الحيوانات المنوية للبويضة، تقوم اإلنزيمات الموجودة داخل الجسم 

القمي بإضعاف الغشاء البالزمي المحيط بالبويضة شيئًا فشيئًا الى أن يتمّكن 
حيوان منوي واحد فقط من اختراقها. فور حدوث هذا االختراق، تكّون البويضة 

بة حديًثا. حاجًزا يمنع الحيوانات األخرى من دخول البويضة المخصَّ
التأكد من فهم النص اشرح  سبب ضرورة وجود مئات الحيوانات المنوية 

لحدوث اإلخصاب.

المراحل األولى لتطور الجنين
يوّضح الشكل 8 ما يحدث في األسبوع األول لتطّور الجنين لدى اإلنسان، إذ 
بة التي ُتسمى الالقحة عبر قناة البيض بفعل االنقباضات  تنتقل البويضة المخصَّ
الالإرادية للعضالت الملساء وكذلك بفعل األهداب التي تبّطن قناة البيض. وبعد 

مرور 30 ساعة على اإلخصاب، تخضع الالقحة لالنقسام المتساوي واالنقسام 
الخلوي األولين، ثم تستمر االنقسامات الخلوية. وبحلول اليوم الثالث، يغادر الجنين 

قناة البيض ويدخل الرحم. في هذه المرحلة، يوصف الجنين بأنه توتية، أي كرة 
صلبة من الخاليا.

بحلول اليوم الخامس، تتطّور التوتية إلى كيس البالستولية، الذي يمكن 
وصفه بكرة مجوفة مكّونة من خاليا. يلتصق كيس البالستولية ببطانة الرحم في 
اليوم السادس تقريًبا ويكتمل انغراسه في اليوم العاشر. يوّضح الشكل 8 أّن كيس 

البالستولية ليس مجّوًفا بالكامل، إذ يوجد بداخله مجموعة من الخاليا ُتسمى 
الكتلة الخلوية الداخلية التي تصبح في نهاية األمر الجنين. وقد تنقسم هذه الكتلة 

في بعض األحيان، مما يؤّدي إلى تكّون توأم متطابق أو متماثل.
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متهيد للقراءة
األسئلة المهمة

ما التغّيرات التي تحدث خالل   
األسبوع األول بعد اإلخصاب؟

ما التغّيرات األساسية التي تحدث في   
المراحل الثالث لتطّور الجنين؟

ما التغّيرات التي تطرأ على مستويات   
الهرمون األنثوي أثناء فترة الحمل؟

مفردات للمراجعة
الجسم المحّلل lysosome:  عضية 

تحوي اإلنزيمات الهاضمة 

مفردات جديدة
morula التوتية 
blastocyst كيس البالستولية 
amniotic fluid السائل األمنيوني 

القسم 2 

الغشاء
البالزمي

الطبقة اخلارجية
للبويضة

النواة

القطعةالرأس
الوسطى

اجلسم القمعي

الذيل

نواة
البويضة

نواة
احليوان املنوي

اندماج نواة احليوان املنوي
مع نواة البويضة

1 2
3

4

■ الشكل 7 بالرغم من إضعاف الحاجز المحيط 

بالبويضة يحتاج إلى الكثير من الحيوانات المنوية، إال 
أن حيوانًا منويًا واحدًا فقط ينجح في إخصاب البويضة 
)الخطوات 4-1(. ويكتمل اإلخصاب عندما تندمج نواة 

الحيوان المنوي بنواة البويضة.

مراحل نمو اإلنسان قبل الوالدة

األساسية يبدأ تطور اإلنسان من خلية واحدة مخّصبة تتحّول إلى  الفكرة 

تريليونات من الخاليا، لكِل منها وظائف متخصصة.
روابط من القراءة بالحياة اليومية تماًما كما تتطور البذرة الواحدة وتتحَول إلى 

نبتة جميلة الزهور، كذلك، يبدأ جسم اإلنسان المعقد على صورة خلية واحدة 
نتيجة اّتحاد حيوان منوي ببويضة عند اإلخصاب.

اإلخصاب
ُيظهر الشكل 7 العملية التي يّتحد خاللها حيوان منوي ببويضة، والتي ُتسمى 

اإلخصاب. يحدث اإلخصاب عادًة في الجزء العلوي من قناة البيض المجاورة 
للمبيض. تكون الحيوانات المنوية والبويضات لدى اإلنسان أحادية الكروموسومات، 

لكّل منها في المعتاد 23 كروموسوًما. في اإلخصاب تجتمع هذه الكرموسومات، 
فتتكّون بذلك عدد ثنائية المجموعة الكروسومية البالغ 46 كروموسوًما. 

يمكن للحيوان المنوي البقاء في الجهاز التناسلي األنثوي مدة 48 ساعة، 
لكن البويضة غير المخّصبة ال تستطيع البقاء أكثر من 24 ساعة. بصورة عامة، 
ثمة فترة قصيرة نسبًيا لحدوث إخصاب ناجح. لكن من المهم تذّكر أّن مدة دورة 

الحيض قد تتفاوت وأّن اإلباضة قد تحدث في أي وقت.
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المكانالمّحيالكيسيمّثل9 سؤال حول الشكل ■

األّولالذيتتكّونفيهخالياالدّمالحمراء.
عرض توضيحي

قم اإلخصاب والمراحل األولى لنمو الجنين
جاهزةبشرائحالمجاهرمنسلسلةبإعداد

نجومشرائحتمّثل.الجنينلنمواألولىللمراحل
مراحلتتضمن.جيًداخياًراالبحرقنفذأوالبحر
البويضةالطالبعلىعرضهايمكنالتيالنمو
8والخاليا4والالخليتينومراحلالُمخّصبة

:ر خاليا،التوتيةوالبالستيوالوالُمعيدة.الزمنالمقدَّ
10min

ح تطوير المفاهيم
ض م  توضيح مفهوم خاطئ

اسأل الطالب:هل تتشارك المشيمة 
قدالوالحبل السّري الوظائف نفسها؟
الفرقلفهممساعدةإلىالطالبيحتاج
عضوعنعبارةالمشيمةأّناشرح.بينهما
الجنينإلىاألممنالموادانتقالينّظم
،السريالحبلأما.األمإلىالجنينومن

إلىالمشيمةمنالموادفعلًيافينقل
الجنينومنالجنينإلىاألم.

تطوير المفاهيم
ض م  تنشيط المعرفة السابقة

األغشيةمراجعةالطالبمناطلب
الثديياتفيبالجنينالمحيطةاألربعة

.المشيميةغير
اسأل الطالب:كيف يمكن أن تختلف 
وظائف هذه الطبقات عند اإلنسان؟
الطالبإجاباتتشيرأنالمحتملمن

والكيسالكوريونيالغشاءأهميةعدمإلى
الموادتبادلحدوثإلىنظًراالمّحي

يربطوقد.المشيمةفيوالغازاتالُمغذّية
يعرفواولن،المشيمةبتكّونذلكالطالب
فضاًل.المّحيالكيسوظيفةاألرجحعلى

الكيسأّنالطالبسيتعلم،ذلكعن
خاليافيهتتكّونالذيالمكانهوالمّحي

الدمالحمراء.

تطوير المفاهيم
ض م تشبيه 

تواصل مع الطالب:  استخدم تشبيًها 
للمقارنة بين أبعاد جسم مألوف وأبعاد 

.المشيمة 
تقريًبامماثلالنمومكتملةالمشيمةحجمإّن

لحجمفطيرةالبيتزاأوالقرصالطائر.
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 يتبادل الجنين النامي المواد المغذّية واألكسجين والفضالت مع األم من خالل المشيمة. 
تحتوي المشيمة على أنسجة من كّل من األم ومن الجنين.

الشكل 10:

وريد
األم

املشيمة

احلبل
السري

شريان
األم

الغشاء األمنيوين

منطقة التبادل
تنتشر املواد املغذية واألكسجني والفضالت

عرب األوعية الدموية لألم واجلنني
ل من اجلنني وإليه عرب احلبل السري. وتُنقَ

السائل األمنيوين
حيمي اجلنني النامي
ويقيه من الصدمات

ويعزله.

الشعريات اجلنينية
تبادل املواد املغذية

واألكسجني والفضالت
بني اجلنني واألم.

مخالت الكوريون
أثناء منو اجلنني،

تبدأ مخالت الكوريون
يف النمو يف جدار الرحم.

الوريد
السري

احلبل
السري

الشريان
السري

ر المشيمة تصوُّ

القسم 2 • مراحل نمو اإلنسان قبل الوالدة 731
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730 الوحدة 26 • تكاثر اإلنسان وتطوره

■ الشكل 9 ثمة أربعة أغشية تحيط بالجنين 

هي: الغشاء األمنيوني والغشاء الكوريوني والكيس 
َقاء. ولها كلها أهمية في تطوره.  الُمّحي والسِّ

حّدد  دور الكيس الُمّحي لدى اإلنسان.

الجدول الزمني قم بإعداد جدول 
زمني يعرض تطّور اإلنسان من اإلخصاب 

إلى سن البلوغ. واستخدم متوسط 
األعمار لمختلف مراحل التطور واذكر 
الخصائص األساسية من هذه المراحل.

اقتراح لدراسة

الغشاء الكوريوين
الغشاء األمنيوين

اجلنني

َقاء السِّ

الكيس احملي

احلبل
السري

جزء املشيمة
من اجلنني

جزء املشيمة
من األم

األغشية المحيطة بالجنين ُيطلق على األغشية المحيطة بالجنين اسم 
األغشية خارج الجنينية. تعّرفت في درس سابق على عملية تطّور بيضة حيوان 
السلوي وطريقة تمّكن الحيوانات من التكاثر على اليابسة. لدى األجنة البشرية 
ح الشكل 9. إال أن لها وظائف مختلفة  النامية مثل تلك األغشية أيضًا، كما يوضِّ
الى حد ما، وذلك ألن أجنة البشر ومعظم الثدييات األخرى تتطور داخل جسم 

األم. 
خالل المراحل األولى لنمو  اإلنسان، تتكّون أربعة أغشية تحيط بالجنين وهي 

يوّضح  كما  َقاء،  والسِّ المّحي  والكيس  الكوريوني  والغشاء  األمنيوني  الغشاء 
الشكل 9 . الغشاء األمنيوني هو عبارة عن�طبقة رقيقة تشّكل كيًسا يحيط  

بالجنين، يحتوي في داخله على السائل األمنيوني الذي يشّكل حشية تلّطف 
حركة الجنين وتوّفر له الحماية والعزل. خارج الغشاء األمنيوني، يوجد الغشاء 
َقاء في تكوين المشيمة. أما الكيس الُمّحي، فال  الكوريوني الذي يساهم مع السِّ

يحتوي على مّح لكنه يمّثل الموقع األول لتكّون خاليا الدم الحمراء للجنين.
المشيمة بعد حوالي أسبوعين من اإلخصاب،  تبدأ إمتدادات صغيرة من 

الغشاء الكوريوني، على صورة أصابع، بالنمو داخل جدار الرحم، وتسمى خمالت 
الكوريون. كما يبدأ تكّون المشيمة، وهي العضو الذي يوّفر الغذاء واألكسجين 

للجنين، ويتخلص من الفضالت. يكتمل نمو المشيمة في األسبوع العاشر وتتألف 
من طبقتين سطحيتين: طبقة مستمدة من الجنين تتشّكل انطالًقا من الغشاء 

الكوريوني وتكون في مواجهة الجنين، وطبقة مستمدة من األم تتكّون من أنسجة 
 ، 2.5 cm 20-15 ، وسمكها cm الرحم. عند اكتمال نمّو المشيمة، يصبح قطرها

وكتلتها kg 0.45  تقريًبا. يعمل الحبل السري، وهو أنبوب يحوي أوعية دموية، على 
الربط بين الجنين واألم. يوّضح الشكل 10 االرتباط بين األم والجنين.

تنّظم المشيمة انتقال المواد من الجنين إلى األم ومن األم إلى الجنين. فيمكن 
لألكسجين والمواد المغّذية االنتقال من األم إلى الجنين، كما يمكن أن تنقل 

المشيمة المواد المخدرة والعقاقير وغير ذلك من المواد المختلفة، وكذلك فيروس 
نقص المناعة البشري )HIV( إلى الجنين النامي. 

تنتقل فضالت عمليات األيض وثاني أكسيد الكربون من الجنين إلى األم. 
ونظًرا إلى أّن لكل من األم والجنين جهاًزا دورًيا خاًصا، ال يمكن لخاليا الدم أن 

تنتقل بينهما عبر المشيمة؛ لكن األجسام المضادة في جسم األم تنتقل إلى الجنين 
وتساعد في حمايته إلى أن يقوم جهاز المناعة الخاص به بدوره.
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مقتطف من بحث

نشاطيقترحكماالقراءةقبلتوّقعاتوضعمنيستفيدونقدالطالبأّنإلىالتربويةاألبحاثالتوقع تشير
وتنشيطالمادةمحتوىتوّقععلىالقّراءاألنشطةهذهوتساعد.الصفحةهذهفيالواردالناقدالتفكير

.)1985 ،Readance,Bean,andBaldwin(.الموضوعهذاعناألساسيةمعلوماتهم

الهدف 
بينالموادانتقالطريقةالطالبسيدرس 

.الجنيندمومجرىاألمدممجرى

التفكير الناقد
مخططإنشاءالطالبكّلف ض م  توّقع

الجنينأحدهماوتسمية،األعمدةثنائي
بينيفصلالذيالخطويمّثل.األمواآلخر
يقرأأنقبل.المشيميةاألغشيةالعمودين
الشكلعلىالموجودةالتعليقاتالطالب

 ،10اطرحعليهماألسئلةالتالية.
اسأل الطالب: ما المواد المغذّية 
التي تنتقل من األم إلى الجنين؟ 

حمضتتضّمنقدولكّنها:اإلجاباتستتنّوع
واليودوالزنكوالحديدوالبروتينالفوليك

.والفيتاميناتوالكالسيوم
ما المواد التي تنتقل من الجنين 

وفضالتالكربونأكسيدثانيإلى األم؟
عملياتاأليض،كالماءأواألمالح

تطوير المفاهيم
ض م  توضيح مفهوم خاطئ

اسأل الطالب:هل يتدفق الدم 
مباشرًة من الجهاز الدوري لألم إلى 

العديدسيعتقدالجهاز الدوري للجنين؟
جهازلديهماوالجنيناألمأّنالطالبمن
.الوالدةعندينفصلمشتركواحددوري
األممنكّللدىأّنالطالبوسيتعلم

.اآلخرعنمنفصاًلدورًياجهاًزاوالجنين
،عبرتوإذا،المشيمةالدمخالياتعبرفال
تفاعالتحدوثمخاطرذلكسيجلب

مناعيةعكسّية.

القسم •2مراحلنمواإلنسانقبلالوالدة 731
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 يتبادل الجنين النامي المواد المغذّية واألكسجين والفضالت مع األم من خالل المشيمة. 
تحتوي المشيمة على أنسجة من كّل من األم ومن الجنين.

الشكل 10:

وريد
األم

املشيمة

احلبل
السري

شريان
األم

الغشاء األمنيوين

منطقة التبادل
تنتشر املواد املغذية واألكسجني والفضالت

عرب األوعية الدموية لألم واجلنني
ل من اجلنني وإليه عرب احلبل السري. وتُنقَ

السائل األمنيوين
حيمي اجلنني النامي
ويقيه من الصدمات

ويعزله.

الشعريات اجلنينية
تبادل املواد املغذية

واألكسجني والفضالت
بني اجلنني واألم.

مخالت الكوريون
أثناء منو اجلنني،

تبدأ مخالت الكوريون
يف النمو يف جدار الرحم.

الوريد
السري

احلبل
السري

الشريان
السري

ر المشيمة تصوُّ
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■ الشكل 9 ثمة أربعة أغشية تحيط بالجنين 

هي: الغشاء األمنيوني والغشاء الكوريوني والكيس 
َقاء. ولها كلها أهمية في تطوره.  الُمّحي والسِّ

حّدد  دور الكيس الُمّحي لدى اإلنسان.

الجدول الزمني قم بإعداد جدول 
زمني يعرض تطّور اإلنسان من اإلخصاب 

إلى سن البلوغ. واستخدم متوسط 
األعمار لمختلف مراحل التطور واذكر 
الخصائص األساسية من هذه المراحل.

اقتراح لدراسة

الغشاء الكوريوين
الغشاء األمنيوين

اجلنني

َقاء السِّ

الكيس احملي

احلبل
السري

جزء املشيمة
من اجلنني

جزء املشيمة
من األم

األغشية المحيطة بالجنين ُيطلق على األغشية المحيطة بالجنين اسم 
األغشية خارج الجنينية. تعّرفت في درس سابق على عملية تطّور بيضة حيوان 
السلوي وطريقة تمّكن الحيوانات من التكاثر على اليابسة. لدى األجنة البشرية 
ح الشكل 9. إال أن لها وظائف مختلفة  النامية مثل تلك األغشية أيضًا، كما يوضِّ
الى حد ما، وذلك ألن أجنة البشر ومعظم الثدييات األخرى تتطور داخل جسم 

األم. 
خالل المراحل األولى لنمو  اإلنسان، تتكّون أربعة أغشية تحيط بالجنين وهي 

يوّضح  كما  َقاء،  والسِّ المّحي  والكيس  الكوريوني  والغشاء  األمنيوني  الغشاء 
الشكل 9 . الغشاء األمنيوني هو عبارة عن�طبقة رقيقة تشّكل كيًسا يحيط  

بالجنين، يحتوي في داخله على السائل األمنيوني الذي يشّكل حشية تلّطف 
حركة الجنين وتوّفر له الحماية والعزل. خارج الغشاء األمنيوني، يوجد الغشاء 
َقاء في تكوين المشيمة. أما الكيس الُمّحي، فال  الكوريوني الذي يساهم مع السِّ

يحتوي على مّح لكنه يمّثل الموقع األول لتكّون خاليا الدم الحمراء للجنين.
المشيمة بعد حوالي أسبوعين من اإلخصاب،  تبدأ إمتدادات صغيرة من 

الغشاء الكوريوني، على صورة أصابع، بالنمو داخل جدار الرحم، وتسمى خمالت 
الكوريون. كما يبدأ تكّون المشيمة، وهي العضو الذي يوّفر الغذاء واألكسجين 

للجنين، ويتخلص من الفضالت. يكتمل نمو المشيمة في األسبوع العاشر وتتألف 
من طبقتين سطحيتين: طبقة مستمدة من الجنين تتشّكل انطالًقا من الغشاء 

الكوريوني وتكون في مواجهة الجنين، وطبقة مستمدة من األم تتكّون من أنسجة 
 ، 2.5 cm 20-15 ، وسمكها cm الرحم. عند اكتمال نمّو المشيمة، يصبح قطرها

وكتلتها kg 0.45  تقريًبا. يعمل الحبل السري، وهو أنبوب يحوي أوعية دموية، على 
الربط بين الجنين واألم. يوّضح الشكل 10 االرتباط بين األم والجنين.

تنّظم المشيمة انتقال المواد من الجنين إلى األم ومن األم إلى الجنين. فيمكن 
لألكسجين والمواد المغّذية االنتقال من األم إلى الجنين، كما يمكن أن تنقل 

المشيمة المواد المخدرة والعقاقير وغير ذلك من المواد المختلفة، وكذلك فيروس 
نقص المناعة البشري )HIV( إلى الجنين النامي. 

تنتقل فضالت عمليات األيض وثاني أكسيد الكربون من الجنين إلى األم. 
ونظًرا إلى أّن لكل من األم والجنين جهاًزا دورًيا خاًصا، ال يمكن لخاليا الدم أن 

تنتقل بينهما عبر المشيمة؛ لكن األجسام المضادة في جسم األم تنتقل إلى الجنين 
وتساعد في حمايته إلى أن يقوم جهاز المناعة الخاص به بدوره.
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التأكد من فهم النص
ومنالجنينإلىاألممنالموادمرورالمشيمةتنّظم
البروجستيرونهرموَنيتفرز،كذلك.األمإلىالجنين

واإلستروجينالالزمينللحفاظعلىالحمل.

ن التفكير الناقد
ف م  حّلل ض م 

اسأل الطالب:إذا أراد طبيب أن 
يتأكد من حمل امرأة، فما الهرمون 
ُيفرزالذي سيفحصه على األرجح؟

للغددالمنّشطالكوريونيالهرمونالجنين
هذامنجزءيدخلثم.)hCG(التناسلية
الكليتانلتقوماألمجسمإلىالهرمون
ذلكبعدالهرمونويتواجدبترشيحه

اختباراتالطبيبيجري.األمبولفي
الموّجهالكوريونيالهرمونوجودالكتشاف

للغددالتناسلية)hCG(لتأكيدالحمل.

تدريب المهارات
ف م استخدم مهارات الرياضيات  ض م 

اسأل الطالب: إذا استطعت تحديد 
اليوم الذي حدث فيه الحمل، فكيف 

ستتمكن من توّقع موعد الوالدة 
التاريخحّدد،التقويماألولي؟ باستخدام
سيمثل.الحملمنيوًما266مروربعد

تحديديمكنولكن،فقطأولًياتقديًراذلك
منالحقةمرحلةفيدقةأكثرتقديرات

الحملمنخاللنموالجنينوعواملأخرى.

منمفكراتأنشئ
واقطع.الورققصاصات

بتدبيسهاوقممناسبةأحجامإىلالورق
حبيثيكوناجلانبالفارغإىلأعلى.
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األشهر الثالثة الثانية هذه المرحلة في األساس هي مرحلة نمّو. ففي الفترة 
التي تمتد بين األسبوع 18 و20، يمكن سماع نبض قلب الجنين باستخدام 

السماعة الطبية. ويصبح الجنين النامي قادًرا على مّص إصبعه وقد ُيصاب 
بنوبات الفواق. فضاًل عن ذلك، يمكن أن تشعر األم بإرتباكه أو حتى بركالته 

الخفيفة، كما يتكّون شعره عادًة وتنفتح عيناه خالل هذه الفترة. في نهاية هذه 
المرحلة، قد يتمّكن الجنين من العيش خارج رحم األم بواسطة تدّخل طبّي، لكّن 
احتماالت البقاء ال يكون كبيرة جًدا. إذا حدثت الوالدة في هذه المرحلة المبكرة، 

ال يكون بمقدور جسم المولود الحفاظ على درجة حرارة ثابتة كما إّن رئتيه تكونان 
غير مكتملين، لذلك يمّثل فشل التنفس خطًرا كبيًرا. كذلك، ُيحتمل كثيًرا أن 

يمرض المولود على نحو خطير بسبب عدم اكتمال وظيفة جهاز المناعة لديه.

األشهر الثالثة األخيرة أثناء هذه المرحلة، يستمّر الجنين بالنمو بشكل سريع. 
وتتراكم الدهون تحت جلده لتوّفر له طبقة عازلة عند والدته. بالتالي، على األم 
تناول كميات كافية من البروتينات خالل هذه الفترة ألّن البروتينات ضرورية لنمو 

الدماغ الذي يتّم بشكل سريع إذ تتكّون خاليا عصبية جديدة في الدماغ بمعدل 
250,000 خلية في الدقيقة. كما قد ُيبدي الجنين في هذه المرحلة استجابة 

لألصوات في البيئة المحيطة، مثل الموسيقى أو صوت أمه.

التي يمكن تجّنب حدوثها والمدرجة في الجدول 2.
في نهاية األسبوع الثامن، ُيطَلق على هذا الكائن اسم الجنين. ويبدأ تشّكل كل 
األجهزة. عند نهاية مرحلة األشهر الثالثة األولى، يستطيع الجنين تحريك ذراعيه 

وأصابع يديه وأصابع قدميه كما يكون بإمكانه أيًضا إظهار بعض التعابير على 
وجهه، كما يصبح ألصابعه بصمات.
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بة إلى جنين  ■ الشكل 11 تتحّول البويضة المخصَّ

خالل المرحلة األولى من الحمل. وفي نهاية الشهر 
الثالث، يستطيع الجنين القيام بحركات صغيرة.

النظام الهرموني أثناء الحمل يبدأ الجنين خالل األسبوع األول من تطوره 
بإفراز هرمون، ُيسمى الهرمون الكريوني المنشط للغدد التناسلية الذي يحافظ 

على الجسم األصفر ويمنع تحلله. وإذا بقي الجسم األصفر نشًطا، تبقى مستويات 
البروجستيرون عاليًة وكذلك مستويات اإلستروجين ولكن بدرجة أقل. تذّكر من 
القسم السابق أّن انخفاض البروجستيرون ُيطلق دورة حيض جديدة، بينما بقاء 

مستوياته مرتفعة يمنع بدء دورة حيض جديدة. وبعد مرور شهرين إلى ثالثة أشهر 
من بداية تطور الجنين، تفرز المشيمة كميات كافية من هرموَني البروجستيرون 

واإلستروجين لتوفير الظروف المالئمة الستمرار الحمل.

التأكد من فهم النص قارن  بين اثنتين من وظائف المشيمة.

المراحل الثالثة لتطور الجنين
يستغرق تطور الجنين حوالي 266 يوًما في المتوسط، منذ بدء اإلخصاب 

وحتى الوالدة. تقّسم هذه المدة إلى ثالث مراحل، كل منها تمتّد لثالثة أشهر تقريًبا. 
خالل هذه المدة، تحدث تغّيرات كثيرة. فتنمو الالقحة المكّونة من خلية واحدة 

متحّولًة إلى طفل له ترليونات الخاليا. ثم تتطور هذه الخاليا إلى أنسجة وأعضاء 
لها وظائف متخصصة. راجع الشكل 11، الذي يعرض المراحل المختلفة لتطّور 

الجنين خالل األشهر الثالثة األولى.

األشهر الثالثة األولى في هذه المرحلة، يبدأ تكّون كّل األنسجة واألعضاء 
واألجهزة. يكون الجنين خالل هذه المرحلة عرضًة بصورة خاصة لتأثيرات الكحول 
والتبغ والعقاقير إلى جانب المؤثرات البيئية األخرى كالُملوثات البيئية. قد ال تدرك 

األم خالل األسبوعين األولين من تطّور الجنين أّنها حامل، حيث لم تفتها الدورة 
الشهرية بعد. وقد يؤدي نقص مواد مغذّية معّينة خالل تلك الفترة إلى تشوهات 

دائمة في الجنين النامي. في ما يلي بعض األسباب األساسية للعيوب الخلقية 
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تطوير المفاهيم
ض م  توضيح مفهوم خاطئ

اسأل الطالب: متى يصبح الجنين 
الطالبيجيبقدالنامي ذكًرا أو أنثى؟

عندماذلكحدوثالممكنمنأّنه
مرئيةالخارجيةالتناسليةاألعضاءتصبح
قد.)الصوتيةفوقالموجاتباستخدام(
مثلعباراتسمعواقدالطالبيكون
."أنثىصورةفيإنسانكلتكّونيبدأ"
التغّيراتمالحظةتتعذرقدأّنهصحيح
جنسلكّنالتطور؛يبدأحتىالبدنية

نوعخاللمناإلخصابعنديتحّددالفرد
،المنويالحيوانيحملهالذيالكروموسوم

.YأمXأكانسواء

 تدريب المهارات
م

إنشاء جدول ض م د م 

منمكّونجدولإلنشاءالطالبوّجه
مراحلذكرمنهمواطلب.عمودين

وكتابة،األيسرالعمودفيالثالثةالحمل
التيبالنمّوالمتعّلقةالبارزةاألحداث

مرحلة.األيمنالعمودفيمرحلةكلُتمّيز
األجهزةتكّونيبدأ:األولىالثالثةاألشهر
وأصابعذراعيهبتحريكالجنينويبدأ

الثالثةاألشهرمرحلةقدميه؛وأصابعيديه
ويمكن،األساسيةالنمومرحلة:الثانية

األشهرمرحلةالجنين؛قلبنبضاتسماع
للدماغ؛السريعالنمومرحلة:األخيرةالثالثة
ويستجيبالجنينفيهاللمؤثراتالخارجية

تطوير المفاهيم
الطالبمنع اطلب ف م توسُّ ض م 

أخرىالبشريالنموأحداثعنالبحث
غيرالتيتّمتمناقشتهافيالنص.

التدريس المتمايز

كالجدول،البياناتمنظماتدون المستوى ُتعّد
دونللطالبمفيدًة،الصفحةهذهفيالمقترح
بهذهالبياناتتنظيميساعدأنويمكن.المستوى

المعلوماتبينالربطعلىالطالبهؤالءالطريقة
المعروضةفيالجدولوحفظها.
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األشهر الثالثة الثانية هذه المرحلة في األساس هي مرحلة نمّو. ففي الفترة 
التي تمتد بين األسبوع 18 و20، يمكن سماع نبض قلب الجنين باستخدام 

السماعة الطبية. ويصبح الجنين النامي قادًرا على مّص إصبعه وقد ُيصاب 
بنوبات الفواق. فضاًل عن ذلك، يمكن أن تشعر األم بإرتباكه أو حتى بركالته 

الخفيفة، كما يتكّون شعره عادًة وتنفتح عيناه خالل هذه الفترة. في نهاية هذه 
المرحلة، قد يتمّكن الجنين من العيش خارج رحم األم بواسطة تدّخل طبّي، لكّن 
احتماالت البقاء ال يكون كبيرة جًدا. إذا حدثت الوالدة في هذه المرحلة المبكرة، 

ال يكون بمقدور جسم المولود الحفاظ على درجة حرارة ثابتة كما إّن رئتيه تكونان 
غير مكتملين، لذلك يمّثل فشل التنفس خطًرا كبيًرا. كذلك، ُيحتمل كثيًرا أن 

يمرض المولود على نحو خطير بسبب عدم اكتمال وظيفة جهاز المناعة لديه.

األشهر الثالثة األخيرة أثناء هذه المرحلة، يستمّر الجنين بالنمو بشكل سريع. 
وتتراكم الدهون تحت جلده لتوّفر له طبقة عازلة عند والدته. بالتالي، على األم 
تناول كميات كافية من البروتينات خالل هذه الفترة ألّن البروتينات ضرورية لنمو 

الدماغ الذي يتّم بشكل سريع إذ تتكّون خاليا عصبية جديدة في الدماغ بمعدل 
250,000 خلية في الدقيقة. كما قد ُيبدي الجنين في هذه المرحلة استجابة 

لألصوات في البيئة المحيطة، مثل الموسيقى أو صوت أمه.

التي يمكن تجّنب حدوثها والمدرجة في الجدول 2.
في نهاية األسبوع الثامن، ُيطَلق على هذا الكائن اسم الجنين. ويبدأ تشّكل كل 
األجهزة. عند نهاية مرحلة األشهر الثالثة األولى، يستطيع الجنين تحريك ذراعيه 

وأصابع يديه وأصابع قدميه كما يكون بإمكانه أيًضا إظهار بعض التعابير على 
وجهه، كما يصبح ألصابعه بصمات.
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بة إلى جنين  ■ الشكل 11 تتحّول البويضة المخصَّ

خالل المرحلة األولى من الحمل. وفي نهاية الشهر 
الثالث، يستطيع الجنين القيام بحركات صغيرة.

النظام الهرموني أثناء الحمل يبدأ الجنين خالل األسبوع األول من تطوره 
بإفراز هرمون، ُيسمى الهرمون الكريوني المنشط للغدد التناسلية الذي يحافظ 

على الجسم األصفر ويمنع تحلله. وإذا بقي الجسم األصفر نشًطا، تبقى مستويات 
البروجستيرون عاليًة وكذلك مستويات اإلستروجين ولكن بدرجة أقل. تذّكر من 
القسم السابق أّن انخفاض البروجستيرون ُيطلق دورة حيض جديدة، بينما بقاء 

مستوياته مرتفعة يمنع بدء دورة حيض جديدة. وبعد مرور شهرين إلى ثالثة أشهر 
من بداية تطور الجنين، تفرز المشيمة كميات كافية من هرموَني البروجستيرون 

واإلستروجين لتوفير الظروف المالئمة الستمرار الحمل.

التأكد من فهم النص قارن  بين اثنتين من وظائف المشيمة.

المراحل الثالثة لتطور الجنين
يستغرق تطور الجنين حوالي 266 يوًما في المتوسط، منذ بدء اإلخصاب 

وحتى الوالدة. تقّسم هذه المدة إلى ثالث مراحل، كل منها تمتّد لثالثة أشهر تقريًبا. 
خالل هذه المدة، تحدث تغّيرات كثيرة. فتنمو الالقحة المكّونة من خلية واحدة 

متحّولًة إلى طفل له ترليونات الخاليا. ثم تتطور هذه الخاليا إلى أنسجة وأعضاء 
لها وظائف متخصصة. راجع الشكل 11، الذي يعرض المراحل المختلفة لتطّور 

الجنين خالل األشهر الثالثة األولى.

األشهر الثالثة األولى في هذه المرحلة، يبدأ تكّون كّل األنسجة واألعضاء 
واألجهزة. يكون الجنين خالل هذه المرحلة عرضًة بصورة خاصة لتأثيرات الكحول 
والتبغ والعقاقير إلى جانب المؤثرات البيئية األخرى كالُملوثات البيئية. قد ال تدرك 

األم خالل األسبوعين األولين من تطّور الجنين أّنها حامل، حيث لم تفتها الدورة 
الشهرية بعد. وقد يؤدي نقص مواد مغذّية معّينة خالل تلك الفترة إلى تشوهات 

دائمة في الجنين النامي. في ما يلي بعض األسباب األساسية للعيوب الخلقية 
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نهايةفيالواردةالتجربةاستخداميمكن
.الدرسمنالمرحلةهذهفيالوحدة

2 

25min الزمن المقّدر

أخرىصورعلىالعثورمواد بديلة  يمكن
المعلمعلىيجبأّنهإال،اإلنترنتعبر
قدالصوربعضأّنبماموقعهاتحديد

.للطالبمناسبغيريكون

المخاوفاحتياطات السالمة  حّدد
بدءقبلالتجربةلهذهبالسالمةالمتعلقة

العمل.

استراتيجيات التدريس
يمكنعمليةالبشريالجنيننموُيعّد •
.متوّقًعازمنًياجدواًلتتبعإذتوقعها
معلوماتالطالبيضيفأنويمكن

الجداولإلىالتمرينهذامنمكتسبة
التجربةفيبدأوهاالتيالزمنية

.1المصغرة
األسابيعدّقةفهمفيالطالبساعد•
فخالل.اإلخصاببعداألولىالثمانية

أكثرالجنينيكون،الفترةهذه
بما،الخارجيةالعواملتجاهحساسية
من،والعقاقيرالبيئيةالسمومذلكفي

أيفترةأخرىأثناءالنمو.

التحليل
علىاعتماًدااإلجاباتستتنّوع  .1

الخصائصالمختارة.
وعلى،عامبوجه.اإلجاباتستتنّوع  .2
هذافياألجهزةكلتكّونمنالرغم

الجسمنموفيالتغّيراتأّنإال،الوقت
تحدثالتيوالرئتينوالجلدواأليض
النمومراحلمنالمتبقيةالفترةخالل

مهمةمنأجلبقاءالجنين.

كمهارةالمسؤوليةنضيفأنيجب
األساسيةالمهاراتإلىرابعة
والكتابةالقراءةوهي،الثالث

ومبادئالحساب”
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 ■ الشكل 13 

يمين: إّن عملية أخذ عينات من خمالت الكوريون 
تشمل أْخذ خاليا من الكوريون وتحليلها. وتنطوي 
تلك العملية على خطر ضئيل يتمثل في احتمال 

 إسقاط الجنين.
يسار: ُيمكن تحليل النمط النووي للمساعدة في 

التشخيص.

جهاز املسح
باملوجات فوق الصوتية

جهاز املسح
باملوجات فوق الصوتية

قسطرة
املشيمة

اجلنني

الرحم

الرحم

اجلنني

الغشاء الكوريوين

السائل
األمنيوين

فحص السائل األمنيوين

أخذ عينات من مخالت الكوريون

A

B

 أخذ عينات من 
خمالت الكوريون

النمط النووي

فحص السائل األمنيوني وأخذ عينات من خمالت الكوريون إّن كالًّ من 
فحص السائل األمنيوني وأخذ عينات من خمالت الكوريون ُيعّد ضمن الفحوصات 

التي ُتجرى في فترة ما قبل الوالدة. أثناء فحص السائل األمنيوني، الذي يتّم اجراؤه 
عادًة في مرحلة األشهر الثالثة الثانية، يتّم إدخال إبرة في بطن األم الحامل، كما 

هو مبّين في الشكل 12، ويُسحب بواسطتها سائل من الكيس األمنيوني ويتم تحليله. 
يمكن إجراء الفحوصات التي تقيس مستويات لالنزيم مرتبطة ببعض الحاالت، 

ر  كما يمكن فحص خاليا الجنين عن طريق الطراز النووي أو تحليل DNA. تذكَّ
أّن الطراز النووي مخطط مؤلف من أزواج الكروموسومات، كما ُيظهر الشكل 13، 

ُيستخدم لتحديد أعداد الكروموسومات غير الطبيعية وتحديد جنس الجنين. 
في عملية أخذ عينات خمالت الكوريون، التي ُتجرى عادًة في مرحلة األشهر 
الثالثة األولى، يتم إدخال أنبوب صغير يسمى أنبوب قسطرة عبر مهبل األم وعنق 

ل باستخدام  رحمها، كما هو مبّين في الشكل 13. تؤخذ خاليا من الكوريون وُتحلَّ
الطراز النووي. وتتطابق كروموسومات خاليا الكوريون مع نظيراتها في خاليا 

الجنين.

القسم 2 التقويم
ملخص القسم

اإلخصاب هو اندماج البويضة مع الحيوان   
المنوي.

ثمة أربعة أغشية خارج جنينية تحيط بالجنين   
لدى اإلنسان.

م المشيمة المواد التي يمكن تبادلها بين  تنظِّ  
الجنين واألم.

يختلف النظام الهرموني أثناء الحمل عنه أثناء   
دورة الحيض.

م الحمل إلى ثالث مراحل. ُيقسَّ  

ُيمكن اكتشاف بعض الحاالت الطبية للجنين   
قبل والدته بواسطة فحص السائل األميوني.

فهم األفكار األساسية
األساسية  ِصف  التغّيرات التي تخضع لها الالقحة خالل األسبوع األول  الفكرة   .1 

بعد اإلخصاب.  
ِصف  طريقة تأثير األجسام القمعية المعيبة في عملية اإلخصاب.   .2

ص  التطّور الذي يحدث خالل كل من المراحل وذلك في خريطة مفاهيم. لخِّ  .3
قارن وقابل  بين النظام الهرموني أثناء الحمل والنظام الهرموني أثناء   .4 

دورة الحيض. 
فّكر بشكل ناقد

عـلم األحـياء الكـتابة فـي 

5.  اكتب فقرة تشرح وظائف األغشية الخارج جنينية لدى اإلنسان، وقابل بينها 
وبين وظائفها لدى بعض الحيوانات.

علم األحياء الرياضيات في 

بت في 1 يناير. ع( لمولود ما إذا كانت البويضة قد ُخصِّ د تاريخ الوالدة )المتوقَّ 6.  حدِّ
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 فّني الموجات فوق الصوتية 
يتطّلب علم األحياء إتقان مهارات 
تقنية. ويعمل فّني الموجات فوق 

الصوتية على التقاط الصور فوق 
الصوتية التي يفّسرها الطبيب. 

جهاز املسح
باملوجات فوق الصوتية

جهاز املسح
باملوجات فوق الصوتية

قسطرة
املشيمة

اجلنني

الرحم

الرحم

اجلنني

الغشاء الكوريوين

السائل
األمنيوين

فحص السائل األمنيوين

أخذ عينات من مخالت الكوريون

A

B

 فحص السائل 
األمنيوني

■ الشكل 12 في حالة التهاب السائل األمنيوني 

تؤخذ عينة منه ومن الخاليا الجنينية لتحليلها.

تشخيص االختالالت في الجنين
يمكن تشخيص العديد من الحاالت قبل والدة الطفل. إّن تحديد بعض 

الحاالت في وقت مبكر يزيد من فرص المعالجة الطبية المناسبة التي تساعد في 
توفير أفضل نوعية حياة للمولود الجديد. 

الموجات فوق الصوتية ُيعّد استخدام الموجات فوق الصوتية إحدى طرق 
تحديد حالة الجنين. في التصوير باستخدام هذه الموجات ترتد فيها الموجات 

الصوتية عن الجنين لتتحَول إلى صور ضوئية يمكن رؤيتها على شاشة جهاز 
الفحص. إضافًة إلى ذلك، يمكن استخدام الموجات فوق الصوتية لتحديد ما إذا 

كان الجنين ينمو بصورة جيدة أم ال، وكذلك لتحديد وضعيته داخل الرحم ومعرفة 
جنسه.

سلسلة المراحل األولى لتطّور اإلنسان
ما التغّيرات في النمو التي تحدث خالل األسابيع الثمانية األولى من حياة الجنين؟  يبدأ اإلخصاب عندما يخترق حيوان منوي 

بويضة ما. ثم تخضع الالقحة لمجموعة من تغيرات تطويرية متوقعة. وينتج عن انقسام الخلية ازدياد في أعداد الخاليا، التي تتحرك لُتكوِّن 
أعضاًء محّددة تسمح للخاليا بأداء وظائف محّددة.

اإلجراء
راجع الشكل 11 لالطالع على صور األجّنة.  .1

تفّحص الصور المتعلقة بمرحلة األشهر الثالثة األولى من الحمل، إختر عامًال واحًدا لمتابعته خالل فترة النمو هذه. قد تتضمن العوامل   .2
حجم األجّنة أو التغّيرات التركيبية العامة أو تكوُّن عضو أو جهاز معين، أو غير ذلك. 

ارسم مخطًطا لتطّور العامل الذي اخترته بحسب جدول زمني خالل مرحلة األشهر الثالثة األولى من الحمل.  .3
التحليل

ل  الجدول الزمني الذي أعددته. وحّدد مراحل التطّور المتعلقة بهذا العامل خالل فترة األسابيع العشرة. حلِّ  .1
ص  مستوى تطّور العامل الذي فحصته في نهاية فترة األسابيع االثني عشر األولى. لخِّ  .2

2

مهن مرتبطة بعلم األحياء
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التقويم القسم 2
ثم.التوتّيةإلىوتتحّولالمتساوياالنقسامطريقعنالالقحةتنقسم  .1

تتجّوفالتوتّيةوتتحولإلىكيسبالستولية.
.اإلخصابيحدثولنبالبويضةالمحيطالحاجزاختراقيمكنال  .2

ألنا ستتنّوعخرائطالمفاهيم،لكنقديكونالعديدمنالخرائطخطيًّ  .3
الرئيسةالنموعملياتالخرائطح النموعمليةتسلسلية.ويجبأنتوضِّ

فيمراحلالحملالثالث.
واإلستروجينالبروجستيرونهرمونيمستوياتتبقى،الحملأثناء .4

،العاديةالحيضدورةوأثناء.أخرىحيضدورةحدوثيمنعمما،مرتفعة

نهايةمنبالقربواإلستروجينالبروجستيرونهرمونيمستوياتتنخفض
الدورة.

بالجنينتحيطجنينيةأغشيةأربعةوجودإلىالفقراتتشيرأنيجب  .5
بالجنينالمحيطالسائليحويالذياألمنيونيالغشاء:اإلنسانلدى
الكيسويمثلالمشيمةتكّونفيالسقاءمعالكوريونيالغشاءويساهم

المّحيالمكاناألّولالذيتتكّونفيهخالياالدّمالحمراء.
مّرقديكونإذ)الكبيسةالسنةفيسبتمبر23يوم(سبتمبر24يومفي  .6

266يوًماعلىالحمل

تطوير المفاهيم
الطالبكّلفف م  إنشاء قائمة ض م 

محتملةأخرىباستخداماتقائمةإنشاء
إجاباتهمومشاركةالصوتيةفوقللموجات
استخداماتتقتصرال.الصفبقيةمع
التشخيصعلىالصوتيةفوقالموجات

استخداماتفثمة،فحسبللوالدةالسابق
عبرالدمتدفقكفحصشائعةأخرى

والكشفالقلبصماماتوفحصاألوعية
حصواتأوكلويةحصواتوجودعن

المرارة.

التقويم التكويني
 التقييم 

اسأل الطالب: ما الذي يمنع إفراز 
البويضات عند األنثى أثناء الحمل؟
المنّشطالكوريونيالهرمونالجنينيفرز
هذافيدخل،)hCG(التناسليةللغدد

ذلكبعدويؤّثراألمدممجرىفيالهرمون
،األصفرالجسميستمر.األصفرالجسمفي

هرمونيإفرازفي،عادًةيتحّللالذي
يحافظكما.واإلستروجينالبروجستيرون

اإلستروجينهرمونيمستوياتارتفاع
مستوياتانخفاضعلىوالبروجستيرون

والهرموناألصفرللجسمالمنّشطالهرمون
عمليةحدوثيمنعمما،للحوصلةالمنّشط

اإلباضة.

الذينالطالبيستفيدالمعالجة قد
التغّيراتفهمفيصعوبةيواجهون

منالحملأثناءتحدثالتيالهرمونية
.التغّيراتيلخصتفصيليمخططإنشاء

مراجعةالطالبمناطلب،لذلك
إلىووصواًلاإلخصابمنبدًءاالمحتوى
هذاإلنشاءالحملأثناءالهرمونيالتنظيم

المخطط.
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 ■ الشكل 13 

يمين: إّن عملية أخذ عينات من خمالت الكوريون 
تشمل أْخذ خاليا من الكوريون وتحليلها. وتنطوي 
تلك العملية على خطر ضئيل يتمثل في احتمال 

 إسقاط الجنين.
يسار: ُيمكن تحليل النمط النووي للمساعدة في 

التشخيص.

جهاز املسح
باملوجات فوق الصوتية

جهاز املسح
باملوجات فوق الصوتية

قسطرة
املشيمة

اجلنني

الرحم

الرحم

اجلنني

الغشاء الكوريوين

السائل
األمنيوين

فحص السائل األمنيوين

أخذ عينات من مخالت الكوريون

A

B

 أخذ عينات من 
خمالت الكوريون

النمط النووي

فحص السائل األمنيوني وأخذ عينات من خمالت الكوريون إّن كالًّ من 
فحص السائل األمنيوني وأخذ عينات من خمالت الكوريون ُيعّد ضمن الفحوصات 

التي ُتجرى في فترة ما قبل الوالدة. أثناء فحص السائل األمنيوني، الذي يتّم اجراؤه 
عادًة في مرحلة األشهر الثالثة الثانية، يتّم إدخال إبرة في بطن األم الحامل، كما 

هو مبّين في الشكل 12، وُيسحب بواسطتها سائل من الكيس األمنيوني ويتم تحليله. 
يمكن إجراء الفحوصات التي تقيس مستويات لالنزيم مرتبطة ببعض الحاالت، 

ر  كما يمكن فحص خاليا الجنين عن طريق الطراز النووي أو تحليل DNA. تذكَّ
أّن الطراز النووي مخطط مؤلف من أزواج الكروموسومات، كما ُيظهر الشكل 13، 

ُيستخدم لتحديد أعداد الكروموسومات غير الطبيعية وتحديد جنس الجنين. 
في عملية أخذ عينات خمالت الكوريون، التي ُتجرى عادًة في مرحلة األشهر 
الثالثة األولى، يتم إدخال أنبوب صغير يسمى أنبوب قسطرة عبر مهبل األم وعنق 

ل باستخدام  رحمها، كما هو مبّين في الشكل 13. تؤخذ خاليا من الكوريون وُتحلَّ
الطراز النووي. وتتطابق كروموسومات خاليا الكوريون مع نظيراتها في خاليا 

الجنين.

القسم 2 التقويم
ملخص القسم

اإلخصاب هو اندماج البويضة مع الحيوان   
المنوي.

ثمة أربعة أغشية خارج جنينية تحيط بالجنين   
لدى اإلنسان.

م المشيمة المواد التي يمكن تبادلها بين  تنظِّ  
الجنين واألم.

يختلف النظام الهرموني أثناء الحمل عنه أثناء   
دورة الحيض.

م الحمل إلى ثالث مراحل. ُيقسَّ  

ُيمكن اكتشاف بعض الحاالت الطبية للجنين   
قبل والدته بواسطة فحص السائل األميوني.

فهم األفكار األساسية
األساسية  ِصف  التغّيرات التي تخضع لها الالقحة خالل األسبوع األول  الفكرة   .1 

بعد اإلخصاب.  
ِصف  طريقة تأثير األجسام القمعية المعيبة في عملية اإلخصاب.   .2

ص  التطّور الذي يحدث خالل كل من المراحل وذلك في خريطة مفاهيم. لخِّ  .3
قارن وقابل  بين النظام الهرموني أثناء الحمل والنظام الهرموني أثناء   .4 

دورة الحيض. 
فّكر بشكل ناقد

عـلم األحـياء الكـتابة فـي 

5.  اكتب فقرة تشرح وظائف األغشية الخارج جنينية لدى اإلنسان، وقابل بينها 
وبين وظائفها لدى بعض الحيوانات.

علم األحياء الرياضيات في 

بت في 1 يناير. ع( لمولود ما إذا كانت البويضة قد ُخصِّ د تاريخ الوالدة )المتوقَّ 6.  حدِّ
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 فّني الموجات فوق الصوتية 
يتطّلب علم األحياء إتقان مهارات 
تقنية. ويعمل فّني الموجات فوق 

الصوتية على التقاط الصور فوق 
الصوتية التي يفّسرها الطبيب. 

جهاز املسح
باملوجات فوق الصوتية

جهاز املسح
باملوجات فوق الصوتية

قسطرة
املشيمة

اجلنني

الرحم

الرحم

اجلنني

الغشاء الكوريوين

السائل
األمنيوين

فحص السائل األمنيوين

أخذ عينات من مخالت الكوريون

A

B

 فحص السائل 
األمنيوني

■ الشكل 12 في حالة التهاب السائل األمنيوني 

تؤخذ عينة منه ومن الخاليا الجنينية لتحليلها.

تشخيص االختالالت في الجنين
يمكن تشخيص العديد من الحاالت قبل والدة الطفل. إّن تحديد بعض 

الحاالت في وقت مبكر يزيد من فرص المعالجة الطبية المناسبة التي تساعد في 
توفير أفضل نوعية حياة للمولود الجديد. 

الموجات فوق الصوتية ُيعّد استخدام الموجات فوق الصوتية إحدى طرق 
تحديد حالة الجنين. في التصوير باستخدام هذه الموجات ترتد فيها الموجات 

الصوتية عن الجنين لتتحَول إلى صور ضوئية يمكن رؤيتها على شاشة جهاز 
الفحص. إضافًة إلى ذلك، يمكن استخدام الموجات فوق الصوتية لتحديد ما إذا 

كان الجنين ينمو بصورة جيدة أم ال، وكذلك لتحديد وضعيته داخل الرحم ومعرفة 
جنسه.

سلسلة المراحل األولى لتطّور اإلنسان
ما التغّيرات في النمو التي تحدث خالل األسابيع الثمانية األولى من حياة الجنين؟  يبدأ اإلخصاب عندما يخترق حيوان منوي 

بويضة ما. ثم تخضع الالقحة لمجموعة من تغيرات تطويرية متوقعة. وينتج عن انقسام الخلية ازدياد في أعداد الخاليا، التي تتحرك لُتكوِّن 
أعضاًء محّددة تسمح للخاليا بأداء وظائف محّددة.

اإلجراء
راجع الشكل 11 لالطالع على صور األجّنة.  .1

تفّحص الصور المتعلقة بمرحلة األشهر الثالثة األولى من الحمل، إختر عامًال واحًدا لمتابعته خالل فترة النمو هذه. قد تتضمن العوامل   .2
حجم األجّنة أو التغّيرات التركيبية العامة أو تكوُّن عضو أو جهاز معين، أو غير ذلك. 

ارسم مخطًطا لتطّور العامل الذي اخترته بحسب جدول زمني خالل مرحلة األشهر الثالثة األولى من الحمل.  .3
التحليل

ل  الجدول الزمني الذي أعددته. وحّدد مراحل التطّور المتعلقة بهذا العامل خالل فترة األسابيع العشرة. حلِّ  .1
ص  مستوى تطّور العامل الذي فحصته في نهاية فترة األسابيع االثني عشر األولى. لخِّ  .2

2

مهن مرتبطة بعلم األحياء
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القسم 3
األساسية الفكرة 

تطور الحياة ف م ض م  د م 

تواصل مع الطالب: اذكر األطوار 
األساسية في دورة حياة البشر 

.والتغّيرات التي تحدث في كل منها
،المهدسن:المحتملةاإلجاباتتتضّمنقد

والتحّدثالزحفاإلنسانيتعّلمحيث
،الطفولةوسنالصلب؛الطعاموتناول

المراهقةوسنواتالسريع؛النموفترةوهي
البلوغ؛إلىخاللهااإلنسانيصلالتي

والتطّورالتكاثروقتوهي،الرشدوسن
بعضتبدأوفيها،الشيخوخةسنثمالمهني؛

العملياتالجسديةفيالتباطؤ.

ق استراتيجية القراءة
ض م التصفح واألسئلة والقراءة 

اطلب )SQ3R( والتذكر والمراجعة
مع،3تصّفح القسمأواًلالطالبمن

بعدمنهماطلبثم.العناوينعلىالتركيز
األساسيةالنقاطأسئلة حولكتابةذلك
كذلكمنهماطلب.القسمهذافيالواردة
المتعلقةالمالحظاتوتدوينقراءة القسم

تذكرمنهماطلب،وأخيًرا.باألسئلة
المفرداتومراجعةالمعنى.

 تدريب المهارات
م

 ف م الثقافة المرئية ض م  د م 

14الشكلدراسةالطالبمناطلب
فيسيدرسونهمابشأنتوقعاتوتدوين
هذاقراءةبعد.3القسممناألولالجزء
الشكلدراسةإعادةمنهماطلب،القسم

14ومراجعةتوقعاتهماألولية.

ستتنّوع14 سؤال حول الشكل ■

هذايؤديقد:المحتملةاإلجابة.اإلجابات
إلىحدوثنزيفلألم.

مقتطف من بحث

مثلقراءةاستراتيجيةاستخدامفيالطالبمساعدةأّنإلىالتربويةاألبحاثاستراتيجيات القراءة تشير
المحتوىمنالغرضفهمفيستساعدهم)SQ3R(والمراجعةوالتذكروالقراءةواألسئلةالتصفحاستراتيجية

الذييقرؤونه.وتؤديمعرفةهذاالغرضإلىفهمأعمقللنصوحفظأسرعللمعلومات.
.)1992 ،McKeown,Beck,Sinatra,andLoxterman(

736 الوحدة •26تكاثراإلنسانوتطوره

القسم 3 • الوالدة والنمو والتقدم في العمر 737

الرحم

احلبل
السري

قناة
الوالدة

عنق الرحم

املشيمة

احلبل
السري

مرحلة خروج الجنين

الرحم

احلبل
السري

قناة
الوالدة

عنق الرحم

املشيمة

احلبل
السري

مرحلة المشيمة

تنفصل المشيمة عن الرحم وتنزل من بطن األم مع األغشية الخارج جنينية، 
وذلك بعد والدة الطفل بفترة قصيرة. هذه هي مرحلة المشيمة في عملية الوالدة. 

تجدر اإلشارة إلى أّنه قد تحدث أحياًنا مضاعفات تمنع خروج الجنين عبر 
المهبل. في مثل هذه الحاالت، ُيفَتح شق في بطن األم ورحمها، وُيستخَرج الطفل 

من جسم األم ُتعرف هذه العملية بالوالدة القيصرية.
خالل األسابيع األربعة األولى من الحياة، ُيطلق على الطفل اسم حديث 
الوالدة. ويختلف حديثو الوالدة من حيث أحجامهم، لكن متوسط كتلة طفل 

 . 51 cm 3300 وطوله  g حديث الوالدة يكون

التأكد من فهم النص ِصف  األحداث األساسية لكل من مراحل المخاض.

النمو والتقدم في العمر
يمّر اإلنسان بالكثير من مراحل النمو خالل حياته. بعد الوالدة، كنَت في مرحلة 

المهد، وستدخل مرحلة سن الرشد قريًبا. وأنت اآلن في مرحلة نمو أساسية أو 
تسمى المراهقة، تسمي إيضا هذه المرحلة بسن البلوغ وتنتهي بسن الرشد.

تؤثر الهرمونات، مثل هرمون النمو البشري )GH( والثيروكسين والستيرويدات 
في النمو. يحّفز هرمون النمو البشري معظم أجزاء الجسم على النمو حيث 

تتضاعف الخاليا خالل عملية االنقسام المتساوي. ويعمل هذا الهرمون من خالل 
زيادة معدالت بناء البروتين وتكّسر الدهون. ُيزيد هرمون الثيروكسين الناجم عن 

الغدة الدرقية من إجمالي معدل األيض وهو ضروري للنمو. كما إّن الهرمونات 
الستيرويدية، مثل اإلستروجين والتستوستيرون، مهمة أيًضا للنمو. تذّكر أّن 

هرموني التستوستيرون واإلستروجين يمران عبر الغشاء البالزمي إلى نواة الخلية 
ط الهرمونات جينات معينة تعمل على تحفيز تكّون البروتينات.  المستهدفة. ُتنشِّ

بهذه الطريقة، ُيسبب هرمون التستوستيرون وكذلك اإلستروجين، بدرجة أقل، 
ازدياًدا في حجم الخاليا.

التأكد من فهم النص لّخص  أدوار كّل من هرمون النمو البشري 
والثيروكسين.
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736 الوحدة 26 • تكاثر اإلنسان وتطوره

الرحم

احلبل
السري

قناة
الوالدة

عنق الرحم

املشيمة

احلبل
السري

القسم 3 

 ■ الشكل 14 الحظ المراحل الثالثة للوالدة.

 مرحلة التوَسع: تفتح االنقباضات عنق الرحم. 
مرحلة خروج الجنين: يتقلب الجنين أثناء تحركه عبر 

 قناة الوالدة، مما يجعل خروجه أكثر سهولة. 
مرحلة المشيمة: ُتطَرد المشيمة والحبل السري بعد 

خروج الطفل. 
ضع فرضية  افترض ما يمكن أن يحدث إذا لم 

ُتطَرد المشيمة بسرعة.
التوَسع

متهيد للقراءة
األسئلة المهمة

ما هي األحداث التي تحصل خالل   
المراحل الثالث للوالدة؟

ما هي مراحل تطّور اإلنسان من   
المهد إلى البلوغ؟

ما هي الهرمونات الالزمة للنمو؟  

 مفردات للمراجعة
النمو growth:  ازدياد في حجم 

المادة الحية وتكّون تراكيب جديدة في 
الكائن الحي

مفردات جديدة
labor المخاض 
dilation التوَسع 

مرحلة خروج الجنين
expulsion stage 
placental stage مرحلة المشيمة 
adolescence سن المراهقة 
infancy المهد 
adulthood سن الرشد 

الوالدة والنمو والتقدم في العمر

األساسية تستمر تغّيرات التطّور خالل مراحل الحياة. الفكرة 

روابط من القراءة بالحياة اليومية عندما تتصّفح ألبوم صور العائلة ترى 
أنك كبرت وتغّيرَت منذ والدتك. تغّيرت عظامك وأسنانك وعيناك وعضالتك. 

ويمكنك توّقع تغّيرات مستمرة في وجهك وبنية جسمك على مدى سنوات حياتك.

الوالدة
تحدث الوالدة على مراحل ثالث هي: التوَسع وخروج الجنين ومرحلة المشيمة، 

كما هو مبّين في الشكل 14. قبل الوالدة مباشرة، ُيطِلق الفص الخلفي للغدة 
النخامية هرمون األوكسيتوسين، الذي يحّفز العضالت الالإرادية في جدار الرحم 

على االنقباض وُيعتبر ذلك بداية العملية التي يوَلد في نهايتها الطفل وُيطلق عليها 
اسم المخاض. 

ثمة عالمة أخرى تشير إلى أّن الطفل سُيولد وهي التوّسع أو انفتاح عنق 
الرحم، إذ ينبغي أن ينفتح عنق الرحم كي يسمح للجنين بالخروج من الرحم. وُتصبح 

انقباضات الرحم أقوى وأكثر تكراًرا ويتمزق الكيس األمنيوني عند لحظة معينة، 
فيتدفق السائل األمنيوني من المهبل وهو ما ُيوَصف أحياًنا باسم "تسرب الماء". 
بعد فترة زمنية قد تكون قصيرة )تمّتد لبضع ساعات(، أو طويلة )قد تمّتد 

 ،10  cm على مدى يومين(، يتسع عنق الرحم تماًما ليصل قطره إلى حوالي
يترافق ذلك مع انقباضات شديدة جًدا للرحم. تشّد األم، إرادًيا، عضالت بطنها 
للمساعدة في دفع الطفل الى الخارج ، وعادًة ما يخرج الرأس أوًال عن طريق 
المهبل في مرحلة خروج الجنين. ما إن يصبح الطفل خارج بطن أمه، ُيثبَّت 
الحبل السري بمشبك وُيقَطع. خالل أيام، تجف قطعة الحبل السري الصغيرة 

التي بقيت معّلقة بالطفل ثم تسقط مكّونة السَرة.
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