
يف نهاية الدليل، يوجد مصطلحات نكتبها، عادًة، بطريقة

مخترصة بأحرف إنجليزية. 

أ  
نشوء وارتقاء    20, 31-29, 88

- يف ثدييات بحرية    87  

- اإلنسان    59  

- طرق تكاثر الفقريات  101  

- التكاثر التزاوجي عند النباتات    140  

- عمليات تكاثر    170  

أسدية    119-118, 122

ادوارس، روبرت   66

الحصبة األملانية، فريوس    52

أوزون يف الغالف الجوي    170

عشرية بنو البرش، تعداد    61-60

إولرتاساوند    69

اوكسيتوسني 

- يف الوالدة    57, 58  

- وإفراز الحليب   59  

أوكسني    138, 165

- تأثري عىل التطور يف مستنبت نسيج 156  

- تأثري عىل تطور فسائل   153  

- تأثري عىل تطور مثار    134, 162   

ضوء، تأثري عىل اإلنبات    137, 159

ضوء، تأثري عىل التكاثر    28

طول النهار     

- تأثري عىل وضع البيض    147  

- تأثري عىل الشبق والبلوغ الجنيس    147  

- تأثري عىل اإلزهار    117-116, 161  

- تأثري عىل التكاثر عند الحيوانات    82  

إشارة خارجية من البيئة املحيطة: انظروا: عوامل خارجية

من البيئة املحيطة  

تجانس وتباين    15, 24, 175

تخزين بذور ومثار، ظروف    165

عدم مالءمة ذاتية )يف النبات(   126  

أعضاء تخزين يف النبات    113

أعضاء تزاوج    88, 90, 91, 170

أعضاء حسية  29-28

أعضاء تكاثر  انظروا: جهاز التكاثر

اتحاد جاميتات انظروا:  اخصاب )اتحاد خاليا تناسلية( 

ايدس 74

غشاء بول جنيني   93

الّسىل: انظروا الّسىل   

وسائل ملنع الحمل  75-74

اندوسبريم    130-127

اسرتوجن    38, 45-44, 75, 150

- يف الحمل   52  

اسرتاتيجيات تكاثر   174-171, 177 

صوص انظروا أيًضا: فراخ    95-93, 174

- مقارنة بني الفراخ    94, 95  

أكروسوم    41, 50

خصية    36, 39, 85

نافذة البحث   11, 95, 104, 124, 135, 163

إثلني   163, 165-164

ب
بلوغ جنيس    38, 80

- مبكر عند األبقار    147  

فحوصات الحمل     

- فحص الحمل   53  

- فحص سائل الّسىل    53, 69, 71   

- فحص خمالت كوريون    70-69, 71  

إباضة    42, 44, 48, 76

- مرشوطة    97  

تدجني حيوانات    146

بيضة   28-27, 89, 170 

- وخلية بويضة، مقارنة  89  

- دجاجة، تطور ومبنى    92  

- بيضة، مقارنة مع الرحم    88  

- عري مخصبة    148  

بويضة 

- يف اإلنسان انظروا خلية بويضة          

- يف النبات    121-120, 128, 170  

- تربع...    68  

غدة 

- حليب    59, 99  

- مساعدة    36, 40  

دليل املصطلحات 
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- بروستتا    36, 40  

- كوفري    40  

بنك خاليا منوية  66

مشاكل خصوبة    64

كاسيات البذور    115

مشيمة انظروا أيًضا: مشيمة    100

بصل     112, 113, 155

نشوء تلقايئ    11

انتخاب طبيعي  انظروا أيًضا: نشوء وارتقاء 30       

انتخاب اصطناعي    46

طهور    37

ت
منو    14, 53, 139 

فراخ انظروا أيًضا: صوص     94, 174

جولد، ستيفن    59

جوناندوتروبينات انظروا: هورمونات التكاثر عند اإلنسان    

ُجَسْيم أصفر    42, 45, 52, 149

ُجَسْيم متقطب    42, 43, 50

عامل محدد   172

عوامل خارجية - بيئة محيطة   28, 80, 82, 114, 115   

- تأثري عىل تطور الفسائل   153 ,152    

عوامل داخلية - وراثية    80, 114, 115

- تأثري عىل تطور الفسائل    152, 153  

جيوفيتات    113

LH    45 ,44    الذروة

جيربلني     

- تأثري عىل تطور الثامر    162  

- تأثري عىل اإلنبات    138, 159  

- تأثري عىل النمو    165  

- وتوقف السبات    160  

تقليم    165-164

سن البلوغ  )عند اإلنسان(   35, 38-37, 40, 44  

ل يف الربمائيات    87 تحوُّ

أقراص ملنع الحمل    75

جاميتا، انظروا: خاليا تناسلية     

- أنثوية: خلية بويضة        

حبيبة لقاح   120-119, 170

- وميسم، تعارف   127  

ث
داون، أعراض    72-71

أسامك، تكاثر يف...    86-85, 101

ركود    94

ثنايئ املسكن، نبات    121

ثنايئ الجنس، زهرة    121

برمائيات 

ل يف ...    87 -تحوُّ  

- تكاثر يف ...    86, 101  

ثنائية الفلقة، بذرة  130

الغشاء الحاجب    74

تفريد أجنة    73

تفريد مثار وأزهار   162, 165

نزيف الحيض   44, 45

ديبلوئيد، خلية    15, 50

داروين، تشارلس    30

ج

تلقيح    114, 122, 127

- غريب )متبادل(    124-123  

- اصطناعي    162, 165   

- بواسطة حيوانات    122  

- بواسطة رياح    122  

- ذايت    126-123  

- طرق    122  

إضاءة اصطناعية     

- تأثري عىل وضع البيض   147  

- تأثري عىل النباتات يف الدفيئة    161, 165  

نضوج وإنضاج، مثار    114, 163

معالجات تؤدي إىل نضوج ُجريبات 73

محاكاة فوق صوتية )اولرتاساوند( 69

اتزان بدين    48

والدان بيولوجيان    67

هورمونات تكاثر عند اإلنسان    

  38    GnRH, FSH, LH :جوناندوتروبينات انظروا أيًضا -  

- جنس: انظروا أيًضا: اسرتوجن، طوسطسطرون، بروجسرتون 39-38       

هورمونات انظروا حسب أيًضا: حسب أسامء الهورمونات     28

- أعضاء مستهدفة   39  

- يف اإلنبات ودورة حياة النبات    138  
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- إفراز من املخ    29,28   

- إفراز من املشيمة    52  

- معالجة يف...    64, 149, 153-152, 159, 162, 164-163, 165  

-إنتاج يف املبيض   35-34  

- تنظيم بواسطة...    29-28, 46   

- تزامن الشبق    149  

الزرع )التخصيب( االصطناعي يف األبقار   149-148 

وضع البيض، تأثري طول النهار   147 

وضع بيض احتياطي    148

ل اإلنسان، جوانب أخالقية     جوانب أخالقية: تدخُّ

تعارف بني الخلية املنوية وخلية البويضة      26  

تعارف بني امليسم وحبيبات اللقاح  123, 126, 127

الغدة النخامية    40-38, 44

هيبوثاملوس    38, 39, 44

انفصال غري متعلق للكروموسومات    17, 18, 19, 24

حمل   45, 57-51, 70

- متعدد األجنة    57  

- فحص    53  

- يف الثدييات املختلفة    98  

بقاء أفراد    30

توجيه موعد الشبق عند األبقار   148

انقراض ثدييات كبرية    60

18 ,15    DNA مضاعفة

والدة    98

  176 ,10  )species( استمرارية النوع

تربعم    103-102

ارضاع    59, 99

اجهاض اصطناعي انظروا أيًضا: توقف الحمل     

هيبلوئيدية، خلية    15

توقف الحمل )اجهاض(    72

نرش مثار وبذور    114

إخصاب )اتحاد خاليا تناسلية(    13, 24, 26, 50, 114, 176    

- يف اإلنسان   45, 50-48  

- يف النبات     127  

- خارج الجسم     68-65, 73   

- خارجي    27, 85, 86   

- مضاعف   128  

- ذايت انظروا: تلقيح ذايت          

- داخيل    27, 86, 88, 170   

- داخيل )يف النبات(    128, 171  

إخصاب يف األنبوبة    65

تجميد خاليا تناسلية وأجنة فائضة   73 ,66   

تركيب    154-153

ُخنثى    25, 26

إعاقة اإلنبات انظروا أيًضا: سبات بذور  28, 138  

بذل جهد يف تنمية النسل: انظروا اسرتاتيجيات التكاثر     

حث الشبق )عند األبقار( 150

التفريخ    86, 98

- يف الزواحف    89  

تثبيت الجنني يف الرحم    51

مالءمة بني األداء والوظيفة     

- التلقيح   122, 126-125, 141  

- نرش البذور )بواسطة الرياح والحيوانات(  132, 133  

- البيئة املحيطة الحياتية    30  

- مبنى الرحم    35, 88, 89     

- مبنى الخلية املنوية    41  

بلوغ جنيس    38

اتحاد خاليا تناسلية: انظروا: اإلخصاب     

متايز    53, 139

- يف مستنبت نسيج   156  

ل اإلنسان     تدخُّ

- يف عمليات تكاثر الحيوانات  151-146, 177  

- يف عمليات تكاثر النباتات    134, 165-151  

- يف عمليات تكاثر اإلنسان    76-64  

- جوانب أخالقية    74-72, 90, 106, 151-150  

تطور

- مستمر )يف النباتات(     111, 139   

- جنني انظروا أيًضا: جنني  55-53, 98, 176    

- جنني يف البيضة    93  

- مثار    128, 132-131, 162  

جهاز داخل الرحم    75

ح

تنظيم هورمونايل انظروا: هورمونات مردودية بواسطة 

الحيض انظروا: دورة الحيض     

ז
جنس )زوج(  10

- تحديد ال..)يف اإلنسان (   26-25   

زواحف    101

زيجوت    24

- إنتاج يف اإلنسان    50-49  

- إنتاج يف النبات    127  
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خيط الُسداة    119, 122

صنف    154

ُجريب    50

- ناضج    43-41  

- أويل    35, 44-41  

- معالجة إلنضاج..    73  

بذرة    27, 28, 130-129

- تخزين   158, 165  

- ثنايئ الفلقات /أُحادي  الفلقة  130   

- إعاقة اإلنبات    28  

- مبنى    130-129  

- النهوض من السبات وتنشيط اإلنبات  159    

- الحفاظ عىل الرضورية    158, 165  

د
الحبل الرسي    52, 58

أُحادي املسكن، نبات    121

أُحادي الجنس، زهرة    121

أُحادي  الفلقة، بذرة    130

حولية، نبات    110

أُحادية الخلية، تكاثر يف..    103-102,20  

تبقى يف العش    94, 99

حوطار     112, 154

فقريات    80, 81

حامض االبستيك    138

مادة وراثية      13, 14, 49

مادة إدخارية   28

- يف البذرة    131, 136  

مواد ُتعيق اإلنبات    138, 159, 165

قانون العائلة )اتفاق حمل األجنة(   67 

حيوية البذور    158, 165

حيوية الخاليا املنوية   49

املغازلة )يف الحيوانات(    84-83

حليب، يف األبقار    150

حليب، إنتاج )يف اإلنسان(    59 

انقسام اختزايل )ميوزا(: انظروا أيًضا: ميوزا    15

انقسام خلية )ميتوزا(: انظروا أيًضا: ميتوزا  102  

صفار وبروتني )يف بيضة الدجاجة(   91, 92 

صفار يف خلية البيضة )يف اإلنسان(  41   

أكسجني، يف اإلنبات    137

عقد الثمرة    131, 162

عاريات البذور، نباتات   115

عاريات البذور، مثار    134

عدمية املشيمة، ثدي    101

قناة فالوب )اإلنسان( انظروا: قناة تنقل خاليا البويضة

عاريات البذور    132

ذ
تاي زكس    68, 69

حلقات سنوية    140-139

طحبيات   140

معالجة النسل    95-94, 100-99, 173-172

معالجة هورمونالية انظروا: هورمونات، معالجة يف ... 

معالجة الخصوبة    57

تلومر    106

طوسطرسون    38, 40, 91

י
ثدييات الكيس    100

ثدييات    96, 98, 99

الرببخ )يف اإلنسان(    37, 40

الرببخ )يف الدجاج(    91

الغدة النخامية    38

وحدة االنتشار    132

النسبة بني عدد النسل وبذل الجهد  173-172  

العالقة املتبادلة، نباتات وحيوانات    141, 177

الشبق عند الحيوانات    97-96 

- تأثري طول النهار  147  

- ترصفات )سلوكيات(    149  

- التزامن والحث يف األبقار   150-148   

فسائل    112, 153-152, 165

وليد )إنسان(    35, 58  

- كرب املخ    59

قدرة النبات عىل التجدد    111, 151

أيام مضمونة    76

رضاعة    59, 150

ز
كوريون   51, 93 

- فحص خمالت...    70  

- خمالت    51  

كيس هواء )يف البيضة(    93

كنه   153



193دليل  املصطلحات 

كروموسوم 21    71

كروموسومات جنسية )X,Y( ג  26-25     

كروموسومات    15-13

- يف الجنني، فحص    70-69  

- متامثلة    15, 19  

- مضاعفة    14  

- انفصال غري متعلق 24 ,19 ,18 ,17  

كروماتيدات أخوية    15-14

س

 والدة   58-57, 98

ش
ملقحات    118

متك    119

مبنى البيضة )طري( انظروا: بيضة، مبنى

الثورة الصناعية، وازدياد تعداد السكان  60

املخ    28

طفرة   20, 31

طفرة وتباين ورايث    20

االستعداد للتكاثر    29

دورة الحيض    38, 39, 46-44, 48, 96

- واإلباضة، مدتها ودوريتها  47

- األيام املضمونة    76

- تزامن )اإلنسان( 67

دورة حياة    114, 176

ل اإلنسان    165-158 - النبات، تدخُّ

دورة الشبق    97-96, 149-148

- ودورة الحيض، مقارنة    97

دورة جنسية انظروا أيًضا: دورة الحيض ودورة الشبق96            

مرض ورايث يف الجنني، تحديدها   71-68 

مرض جنيس   74

ماء السىل انظروا: السىل، سائل    

معلومات وراثية    13

ميوزا    13, 16-15, 18, 24, 42, 43, 176

- يف اإلنسان    40, 43-42, 50  

- يف النبات   119, 120, 121  

- وميتوزا، مقارنة    19-18  

- وتباين ورايث    17  

- يف إنتاج خاليا تناسلية   24  

- مراحل    16  

ميتوزا   14-13, 53, 102, 103, 111, 176

- يف بويضة النبات    121  

- يف الجنني    50  

نوع بيولوجي )species(י   10, 26, 50

نوع يف خطر االنقراض   86, 90 

كاسيات البذور    132

آليات تعارف يف النبات    123

آليات تنظيم واتصال    28

آليات مردودية )موجبة وسالبة( انظروا: تغذية مرتدة    

منع التلقيح الذايت    126-125

منع الحمل    75-74

وجبة برد    161

عدد النسل واالستثامر، النسبة بينهام      173-172

انتقال مواد بني األم والجنني    52 

ل اإلنسان ل اإلنسان، جوانب أخالقية انظروا تدخُّ تدخُّ

جوانب أخالقية    

غالف شفاف    41, 50

مثبطات )معيقات( اإلنبات، مواد    138, 159, 165

جهاز التكاثر    28, 29, 176 

- يف اإلنسان انظروا أيًضا: مبيض، خصية    37-35  

- يف األسامك    85  

- يف النباتات انظروا أيًضا: ُسداة، بويضة 121-118        

- يف الدجاجة/الديك     91  

وسط تنمية )اصطناعي(     156

مريستيام    111, 139, 151

املوارد كعامل محدد     172-171

مردودية )تغذية مرتدة(:     

- موجبة    29, 44, 46, 48, 59  

- سالبة    29, 39, 44, 45, 46  

ص

اإلنبات    114, 138-136

- والفيتوكروم    137  

- والهورمونات    138  

- إعاقة/تثبيط/تنشيط    138, 159, 165  

- ظروف تؤثر    137-136  

إنبات حبيبات اللقاح    127

مضادات، انتقال من األم إىل الجنني  52  

السائل املنوي )يف اإلنسان(    37, 40, 48, 49

نحشون   127, 128

براعم التكاثر    112, 155
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سويق    129, 136, 139

املهبل   35, 49-48

حامل، األليل    69

تنفس خلوي، يف اإلنبات    136

تساقط، أزهار، ومثار    128

ض
بيئة محيطة جافة، تكاثر يف ..  101, 170  

بيئة محيطة مائية، تكاثر يف..   85 -87, 170 

بيئة محيطة مائية/رطبة لإلخصاب ولتطور الجنني  27, 88, 93  ,

  1 140 ,128 ,101

دالالت جنسية

- أولية وثانوية يف اإلنسان    38-37, 40  

- ثانوية يف الحيوانات    83-82  

دالالت ذكرية وأنثوية انظروا: دالالت جنسية         

خمالت كوريون )خمالت املشيمة(  52, 71-70

تزامن الشبق عند األبقار    149-148

تزامن دورة الحيض )يف اإلنسان(   67 

ע
املتاع    118, 120, 127

الجنني    28-27, 51-50, 101 

- يف اإلنسان    52  

- يف النبات    129  

- تزويد األكسجني إىل ...   28, 58   

- فحص سالمة الحمل   69  

- حامية ..    28-27, 88, 170  

- إفراز فضالت    52, 93, 101  

- التطور يف البيضة    93  

- التطور يف الرحم    98  

- أغشية )أكياس(    51, 93  

أجنة زائدة، تجميد   66, 73

أجنة، تكاثر، وتفريد    57, 73

يرتك العش    94, 99

موسم التكاثر / موسمية    82-81, 96, 146, 176  

طيور، تكاثر يف..    95-90

رضوع    99

تثبيط اإلنبات    138, 159, 165

أوراق الغالف الزهري)تويج، كأس(    118

بروستتا، غدة    36, 40

ظ
خلل ورايث، تحديده يف الجنني   71-68 
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