
قاموس مصطلحات
 

املصطلحات البارزة داخل التعريف، تظهر يف قاموس املصطلحات أيًضا.   
تظهر املصطلحات الالتينية يف نهاية قاموس املصطلحات. 

أرشنا إىل املصطلحات العامة باألسود.   
أرشنا إىل املصطلحات الخاصة بالنبات باألخرض.
أرشنا إىل املصطلحات الخاصة بالحيوان باألحمر.

ات وراثية ترتاكم خالل  النشوء واالرتقاء אבולוציה )evolution( - عملية تدريجية لتغيرُّ األنواع. تغيرُّ
األجيال، وقد تؤدي إىل تطور أنواع جديدة من أنواع سبقتها )انظروا أيًضا: االنتخاب الطبيعي(. 

النباتات، مبا يف ذلك הזיר الذي يحمل يف رأسه  سداة  אבקן )stamen( - عضو التناسل الذكري يف 
امللقح الذي َتْنُتج فيه حبيبات اللقاح.     

أوكسيتوتسني אוקסיטוצין )oxytocin( - هورمون ُيفرز يف إناث الثدييات، يؤدي إىل انقباض عضالت 
الرحم أثناء الوالدة وإىل إفراز الحليب. َيْنُتج األوكسيتوتسني يف الهيبوثاملوس وُيفرز من الغدة النخامية.  

م منو الخاليا ويشرتك يف مراقبة تغييات منو النبات.    أوكسني אוקסין )auxin( - هورمون نبايت ينظِّ

سائل السىل אמניון )amnion( - انظروا أيًضا: السىل.

يغلِّف  البذور.  كاسيات  النباتات  بذور قسم من  نسيج يف   -  )endosperm( إندوسبريم אנדוספרם
َيْنُتج اإلندوسبيم يف أعقاب  ع للمواد إدخارية. يف معظم األحيان،  النسيج الجنني وُيستخدم كمجمَّ

اإلخصاب بواسطة إتحاد خاليا التكاثر الذكرية مع نواتني هيبلوئيديتني يف البويضة.    

إسرتوجينات  אסטרוגנים )oestrogens( - مجموعة هورمونات َتْنُتج يف الذكور وإناث الثدييات. 
يف الجنسني، تؤثر هذه الهورمونات عىل ظهور العالمات الجنسية الثانوية، ويف اإلناث عىل اإلباضة 

وتطور רירית الرحم.

التكاثر  تعبي لطريقة   - )reproductive effort / strategy( إسرتاتيجية التكاثر אסטרטגית רבייה
بواسطة النسبة بني عدد األفراد ومدى استثامر الوالدين يف إنتاجها واإلعتناء بها. عندما يكون عدد 

األفراد كثي، فإّن االستثامر يف عناية األفراد يكون قليل وبالعكس.    

أكروسوم אקרוזום )acrosome( - שלפוחית يف مقدمة رأس الخلية املنوية يف الحيوان. تحتوي عىل 
إنزميات ُتتيح للخلية املنوية أن تدخل عرب أغلفة خلية البويضة.  

َتْنُتج  يف الفقريات،  َتْنُتج فيه خاليا منوية.  خصية אשך )testis( - عضو تكاثر ذكري عند الحيوان، 
هورمونات تناسلية أيًضا. عىل األغلب، يف الحيوانات يوجد خصيتني. 



179قاموس مصطلحات

ال يف عمليات كثية، مثل: نضوج الثامر، إزهار،  إثلني אתילן )ethylene( - هورمون نبايت غازي، فعَّ
الهرم وتساقط األوراق والثامر.  

بلوغ جنيس בגרות מינית )sexual maturity( - الُعمر أو املرحلة يف حياة الكائن الحي الذي يستطيع 
التناسلية  األعضاء  بتطزر  الجنيس  البلوغ  التعبي عن  يتم  التزاوجي.  التكاثر  يتكاثر بطريقة  أن  فيه 

وبإنتاج خاليا تناسلية )جاميتات(.   

إباضة ביוץ )ovulation( - إطالق أو خروج خلية البويضة من املبيض.   

بيضة ביצה )egg( - مبنى يتطور يف أنواع حيوانات، عادًة يف أعقاب اإلخصاب، وفيها يتطور الجنني 
بعد وضع البيضة يف البيئة املحيطة الخارجية. البيضة مغلَّفة بقرشات وتحتوي عىل كمية كبية من 
املاء واملواد الغذائية التي يستخدمها الجنني. يف حاالت قليلة، تتطور البيوض داخل جسم األُم )انظروا 

أيًضا:  השרצה(.

بويضة ביצית )ovule( - يف النباتات، مبنى يف املبيض فيه يبدأ انقسام امليوزا التي يف أعقابها َتْنُتج 
خلية البويضة )جاميتا(.  

بويضة ביצית )oocyte( - انظروا أيًضا: خلية البويضة.  

نباتات بذرية בעלי זרע, צמחים )seed plants( - نباتات أجنتها محمية يف مبنى له قرشات - البذرة. 

وبواسطة  الرحم،  يف  تتطور  أجنتها  ثدييات   -  )placental mammals( שליה  בעלי  مشيمة  ذات 
املشيمة تحصل من األم عىل غذاء وأكسجني وُتبعد من جسمها CO2 وفضالت.   

ذات السىل בעלי שפיר )amniota( - طوائف الفقريات)زواحف طيور وثدييات( التي يتطور فيها 
الجنني داخل بيئة محيطة مائية - سائل الّسىل.   

األوراق  قاعدة  مبني من  الجيوفيت.  قاعدة ساق  الرتبة يف  جزء تحت سطح   -  )bulb( בצל  بصل 
اللحمية التي تنمو بكثافة حول قاعدة الساق.  

لألفراد  النسبية  املساهمة  تحدد  عملية   -  )natural selection( טבעית  ּבֵרירה  طبيعي  انتخاب 
املختلفة يف العشية للجيل القادم. األفراد املالمئة أكرث، من األخرى إىل البيئة املحيطة، تضع أفراًدا أكرث 
خصوبة وتبقى عىل قيد الحياة. نتيجًة لذلك ترتفع يف العشية تكرارية األفراد ذوي الصفات الوراثية 

املالمئة للبيئة املحيطة.   

املبيض  نشاط  ُتثي  هورمونات  مجموعة   -  )gonadotrophin( גונדוטרופינים  جونادوتروبينات  
.)GnRH :والخصيتني. تتم مراقبة إفراز الجونادوتروبينات بواسطة الهيبوثاملوس )انظروا أيًضا

ُجَسْيم أصفر גופיף צהוב )corpus luteum( - مبنى يف مبيض ثدييات وهو يتطور من الُجريب بعد 
اإلباضة وُيفرز بروجسرتون. إذا مل يتم اإلخصاب، فإّن الجسيم األصفر يضمر. إذا تمَّ اإلخصاب، فإّن 

الجسيم األصفر يستمر يف البقاء والعمل يف بداية الحمل.

وتحليل  اإلزهار  الساق،  يف  الُسليميات  استطالة  م  ينظِّ هورمون   -  )gibberelin( ג'יברלין  جربيلني 
املواد اإلدخارية خالل إنبات البذور.    

جاميتا )gamete( - انظروا أيًضا: خلية تناسلية.
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 DNA  ال جني גן )gene( - وحدة أساسية وراثية تحمل معلومات من جيل إىل جيل. مقطع من 
املتعلق بتعبي صفة معينة.   

حبيبات اللقاح גרגר אבקה )pollen grain( - مبنى يف النبات، ُتنقل بواسطتها الخاليا، التي تتطور 
منها الخاليا التناسلية الذكرية، إىل امليسم الذي يقع يف رأس قلم املتاع.    

ثنايئ الجنس،  زهرةדו־זוויגי, פרח - انظروا أيًضا: الزهرة.

البيض  لكن وضع  كبالغة،  اليابسة  تعيش عىل  فقريات  طائفة   -  )amphibian( דו־חיים  برمائيات 
وتطور األجنة واألفراد يتم يف بيت تنمية مايئ.  

ديبلوئيدية דיפלואיד )diploid( - نواة، خلية أو كائن حي يحتوي عىل نسحتني من كل كروموسوم 
 2n باستثناء الكروموسومات الجنسية(. نرمز عادًة إىل عدد الكروموسوماتالديبلوئيدية بالتعبي(

)انظروا أيًضا: هيبلوئيدية(.

تلقيح האבקה )pollination( - نقل حبيبات لقاح )بواسطة رياح، حيوانات، ماء( من أسدية الزهرة 
إىل امليسم يف رأس املتاع.  

تلقيح غريب האבקה זרה - يتم التلقيح بني أفراد مختلفة.     

تلقيح ذايت האבקה עצמית - يتم التلقيح يف نفس الفرد.  

تلقيح اصطناعي האבקה מלאכותית - نقل حبيبات لقاح من زهرة ذكرية إىل زهرة أنثوية بواسطة 

اإلنسان. 

إىل نضوج مثرة  تؤدي   أن  اصطناعية هدفها  بوسائل  معالجة   -  )after ripening( הבחלה  إنضاج 
ُقطفت قبل نضوجها.مثال: معالجة بغاز االثيلني.   

هورمون הורמון )hormone( - مادة تنقل معلومات بني الخاليا يف النباتات والحيوانات. يؤثر عىل 
عمليات داخل الخاليا املستهدفة التي يوجد لها مستقبالت مناسبة.     

التخصيب اإلصطناعي הזרעה מלאכותית )artificial insemination( - نقل خاليا منوية بواسطة 
اإلنسان إىل رحم األنثى.  

وضع البيض הטלה )egg laying( - خروج البيضة من جسم األُم. بعد وضع البيض، يستمر الجنني 
يف تطوره خارج جسم األُم.   

الغدة النخامية היפופיזה )בלוטת יותרת המוח( )hypophysis( - غدة يف مخ الفقريات. تقع يف املخ 
تحت الهيبوثاملوس وُتفرز هورمونات مختلفة من بينها هورمونات متعلقة بالتكاثر.  

الغدة  فوق  تقع  وهي  الفقريات،  مخ  يف  منطقة   -  )hypothalamus( היפותלמוס  الهيبوثاملوس 
م جهاز اإلفراز الداخيل بواسطة تنظيم إفراز الهورمونات من الغدة النخامية.   النخامية، ينظِّ

الوالدة המלטה )giving birth( - خروج مواليد ثدييات من جسم األُم. عادًة املواليد غي مستقلني 
مًتاًما ويحتاجون إلستمرار التغذية، العناية وإرشاف الوالدين )انظروا أيًضا:  השרצה(. 
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تربعم הנצה )budding( - طريقة تكاثر غري تزاوجية يف نباتات وحيوانات معينة. تنمو أفراد جديدة 
عىل األم، تنفصل عنها وتستمر حياتها بشكل منفرد.   

هيبلوئيد הפלואיד )haploid( - نواة أو خلية فيها نسخة واحدة من كل كروموسوم، الخاليا التناسلية 
أيًضا:  )انظروا   n بالحرف  الهيبلوئيدية  الكروموسومات  إىل عدد  عادًة  نرمز  هي خاليا هيبلوئيدية. 

ديبلوئيدية(. 

اإلخصاب הפריה )fertilization( - اتحاد خليتْي تكاثر )هيبلوئيديتان( وإنتاج خلية ديبلوئيدية - 
الحي  الكائن  بيئة محيطة مائية أو رطبة دامئًا. عندما يتم اإلخصاب خارج جسم  زيجوت. يتم يف 
يه "إخصاب خارجي". وعندما يتم داخل جسم لكائن الحي، فإننا نسميه "إخصاب دخيل".  ،فإننا نسمِّ

إخصاب خارج الجسم הפריה חוץ־גופית )IVF - In Vitro Fertilization( - تخصيب خلية البويضة 
بواسطة خلية منوية، حيث يتم خارج جسم األُم بطريقة إصطناعية. الزيجوت الذي َيْنُتج مير عدة 

إنقسامات، والجنني الذي َيْنُتج ُينقل إىل الرحم، وهناك يكتمل تطوره.  

إخصاب مزدوج הפריה כפולה )double fertilization( - عملية خاصة لنباتات ذات أزهار. اتحاد 
خليتان تناسليتان ذكريتان مع نواتني مع بويضة  يف املبيض. نواة ذكرية واحدة تتحد مع نواة خلية 

البويضة إلنتاج زيجوت، والنواة الذكرية الثانية تتحد مع نواتني إنثويتني إلنتاج اإلندوسبريم. 

ذه اإلنسان بني نباتني مختلفني يؤدي للحصول عىل نبات  تركيب הרכבה )grafting( - اندماج ينفِّ
كامل. النبتة التي َتْنُتج توجد لها هيئة )نظام( جذور مالمئة للرتبة وتصمد أمام أمراض مصدرها من 

أحد النباتات، وנצר )أوراق وأزهار( له صفات مرغوبة مصدرها من النبات الثاين.  

حث الشبق השריית ייחום )oestrus induction( - إنتاج اصطناعي لدورة الشبق بواسطة 
هورمونات، يك يكون نضوج الُجريب واإلباضة مبكرين.  

השרצה )livebearing( - خروج مواليد مستقلة تطورت يف بيوض داخل جسم األُم. موجودة عند 
أسامك القرش وأنواع من الزواحف )انظروا أيًضا: الوالدة(. 

متايز התמיינות )דיפרנציאציה( )differentiation( - عملية تكتسب فيها الخاليا شكل، مبنى وأداء 
خاص. هذه العملية متيِّز مرحلة التطور الجنيني.   

حيض וסת - انظروا أيًضا: دورة الحيض. 

جنس זוויג )sex( - جميع الصفات التي متيِّز بني الذكر واألنثى.  

هذه  انقسام  أعقاب  يف  اإلخصاب.  أعقاب  يف  َتْنُتج  ديبلوئيدية  خلية   -  )zygote( זיגוטה  زيجوت 
ن الكائن الحي املتعدد الخاليا.    الخلية انقسامات ميتوزا، َتْنُتج جميع الخاليا التي تكوِّ

זיר - انظروا أيًضا: سداة.

ن من خلية بويضة ُمحاطة طبقة  ُجريب זקיק )follicle( - مبنى يف مبيض إناث حيوانات، وهو مكوَّ
واحدة أو أكرث من الخاليا. بعد خروج خلية البويضة يف عملية اإلباضة، فإنَّ الُجريب يتحول إىل ُجَسْيم 

أصفر.
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بذرة זרע )seed( - مبنى يف النبات يشتمل عىل جنني، نسيج تغذية ومغلفات البذرة.     

حويل، نبات חד־שנתי, צמח )annual( - نبات يعيش موسم واحد أو سنة واحدة قط ومير املرحلتني 
األساسيتني يف دورة الحياة )مرحلة النمو ومرحلة التكاثر( مرة واحدة فقط وميوت مبارشة بعد مرحلة 

التكاثر )انظروا أيًضا: متعدد السنوات، نبات(.  

أحادي الخلية،  كائن حي חד־תאי, אורגניזם )unicellular organism( - كائن حي كل جسمه خلية 
واحدة، مثاًل: الرباميسيوم )انظروا أيًضا: متعدد الخاليا، كائن حي(.  

فقريات חולייתנים )בעלי־חוליות( )vertebrates( - مجموعة حيوانات لها هيكل داخيل مصنوع من 
عظم أو غرضوف )تشمل الطوائف اآلتية: األسامك، الربمائيات، الزواحف، الطيور والثدييات(.   

.DNA :مادة وراثية חומר תורשתי - انظروا أيًضا

انقسام اختزايل חלוקת הפחתה - انظروا أيًضا: ميوزا. 

انقسام خلية חלוקת תא - انظروا أيًضا: ميتوزا. 

ن باألساس  صفار البيض חלמון )yolk( - املخزون الغذايئ املوجود يف البيضة ملعظم الحيوانات. مكوَّ
من بروتني ودهنيات وُيستخدم لتغذية الجنني. 

عقد الثامر חנטה )fruit set( - مرحلة يف حياة النبات، يبدأ فيها تطور املبيض إىل مثرة يف أعقاب 
اإلخصاب.   

عدمية املشيمة، ثدييات חסרי שליה, יונקים )monotrems( - مجموعة صغية من الثدييات التي 
تعيش يف إسرتاليا، حيث تتطور أجنتها يف البيضة التي ُتضع يف البيئة املحيطة الخارجية.    

قناة فالوب חצוצרה )infundibulum( - انظروا أيًضا: أنبوب ينقل خاليا البويضة. 
 

يؤثر عىل  الخصية.  َيْنُتج يف  تكاثر ذكري،  هورمون   -  )testosterone( طوسطسطرون טסטוסטרון
ظهور العالمات الجنسية الثانوية وعىل إنتاج الخاليا املنوية.   

ثدييات الجورب יונקי כיס )marsupials( - مجموعة تنتمي إىل طائفة الثدييات،  توجد لها 
مشيمة ذات مبنى بسيط. تبقى األجنة فرتة زمنية قصية يف الرحم، وبعد الوالدة يكتمل التطور 
الجنيني يف جلد مزدوج يشبه الكيس عىل بطن األُم من خالل الرضاعة املستمرة من األُم )انظروا 

أيًضا: عدمية املشيمة، ثدييات(.   

ثدييات יונקים )mammalia( - مجموعة فقريات تتميَّز بصفتني متيِّزهام عن سائر الفقريات: شعر 
يغطي الجسم وغدد حليب بواسطتها تغذي األُم أفرادها حديثِي السن.    

إناث ثدييات )باستثناء  الذي فيه  التكاثر  فرتة )أو فرتات( خالل موسم   - )oestrous( ייחום شبق 
اإلنسان وأنواع قرود معينة( مستعدة للتزاوج )انظروا أيًضا: دورة الحيض، دورة الشبق(. 

فسيلة ייחור )cutting( - قطعة من نبتة )غصن، ورقة، جذر( يف ظروف مناسبة تستطيع أن تتطور 
ناته. يستعمل املزارعون الفسائل كطريقة للتكاثر غي التزاوجي.  إىل نبات جديد مع جميع مكوِّ



183قاموس مصطلحات

ل  كورين כוריון )chorion( - كيس الجنني الخارجي يف الفقريات. يف الثدييات ذات املشيمة يشكِّ
الكوريون جزء من املشيمة. 

ن من DNA وبروتينات. يف النواة  كروموسوم כרומוזום )chromosome( - مبنى يف نواة الخلية مكوَّ
التي ليست يف عملية انقسام تكون الكروموسومات منشورة كالخيوط الدقيقة. قبل انقسام الخلية 
تنتظم يف مباين مضغوطة وميكن متييزها بواسطة ميكروسكوب )مجهر( ضويئ. كل نوع يف الطبيعة، 

مييِّزه عدد معني من الكروموسومات.  
  كروموسومات متامثلة )homologous chromosomes( - زوج من الكروموسومات املتامثلة 
الوراثية املوجودة فيهام. وهي موجودة يف  املعرفة  السنرتوم ونوع  الطول، مكان  لبعضهام يف 
خاليا ديبلوئيدية. يف كل زوج من الكروموسومات املتامثلة أحدهام مصدره من األب واآلخر من 

األُم.   

ُملقح מאבק - انظروا أيًضا: سداة.

 .DNA تغيي يف تسلسل القواعد يف ال - )mutation( طفرة מוטציה

دورة الحيض מחזור וסת )menstrual cycle( - دورة شهرية يف إناث اإلنسان وعند عدة أنواع من 
كتحضي  ثخينة  الرحم  רירית  تصبح  الحيض،  دورة  هورمونات. خالل  بواسطة  مراقبة  وهي  القردة 
البويضة غي  الرحم مع خلية  ُتفرز  רירית  تخصيب،  يتم  إذا مل  البويضة املخصبة.  خلية  الستيعاب 

املخصبة وهذا نزيف الحيض )انظروا أيًضا: دورة الشبق(.   

دورة الشبق מחזור ייחום )oestrous cycle( - ظاهرة دورية يف إناث الثدييات باستثتاء اإلنسان 
وأنواع معينة من القردة(. دورة الشبق مراقبة بواسطة الهورمونات وهي تشمل شبق، نضوج 

الُجريبات واإلباضة )انظروا أيًضا: دورة الحيض(. 

.DNA :معلومات وراثية - انظروا أيًضا

تناسلية  خاليا  إنتاج  تسبق  عملية   -  )meiosis( הפחתה(  )חלוקת  מיוזה  اختزايل(  )انقسام  ميوزا 
)جاميتات(. تشمل العملية عمليتْي انقسام متتاليتني لنواة ديبلوئيدية ويف نهايته نحصل عىل أربع 

نوى هيبلوئيدية. امليوزا هي مرحلة خاصة ورضورية يف التكاثر التزاوجي.   

ميتوزا )mitosis( - انقسام نواة، يف نهايته َتْنُتج نواتني من نواة واحدة، حيث تكون هيئة 
الكروموسومات يف كل نواة مامثلة لهيئة الكروموسومات األخرى ومامثلة لهيئة الكروموسومات 

التي كانت يف نواة املصدر. امليتوزا يرافقها عادًة انقسام الخلية.    

نوع מין )species( - وحدة تصنيف: مجموعة أفراد تتكاثر يف الطبيعةة فيام بينها وُتنجب أفراًدا 
خصبة.   

بويضاتها  أزهار  ذات  نباتات   -  )angiospermae( צמחים  זרע,  מכוסי  نباتات  البذور،   كاسيات 
موجودة يف املبيض. بعد التلقيح واإلخصاب يتطور املبيض إىل مثرة فيها بذور. 

وجبة برد מנת קור )vernalization( - البقاء يف درجة حرارة منخفضة ملدة زمنية يف الحد األدىن. 
وهي مطلوبة لنباتات معينة لحث قدرة اإلزهار، أو لتنشيط اإلزهار.      
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مريستيامت מריסטמה )meristem( - نسيج خاليا غي متاميز، تنقسم خالياه وُتْنِتج خاليا ابنة، لكنها 
تحافظ عىل قدرة انقسامها. تقع عىل سبيل املثال يف الرباعم ويف أطراف السويق والجذور. )انظروا 

أيًضا: قمة النمو، كامبيوم(. 

نتيجة  أو  ناتج  فيها  بيولوجية كثية  آلية شائعة يف عمليات   -  )feedback( املرتدة משוב  التغذية 
عملية يؤثر عىل شدة العملية: يف التغذية املرتدة السالبة، نتيجة العملية تثبط )تعيق( العملية، ويف 

ط أو يؤدي إىل زيادة العملية.   التغذية املرتدة املوجبة، ناتج العملية ينشِّ

البذرة، تؤدي إىل خروجه عرب  للجنني يف  بداية منو ونشاط أييض   -  )germination( إنبات נביטה
قشور البذرة. استيعاب املاء يسبق اإلنبات.    

سائل السىل נוזל השפיר - انظروا أيًضا: السىل. 

נחשון )pollen tube( - امتداد طويل يتطور عندما تنبت حبيبة لقاح عىل امليسم وتنمو داخل 
قلم املتاع حتى املبيض. تصل الخاليا التناسليةالذكرية البويضة بواسطة ال  הנחשון. 

الرحم  يربط بني  الحيوانات.  األنثى عند قسم من  تكاثر  مبنى يف جهاز   -  )vagina( املهبل נרתיק
والفتحة الخارجية لجهاز التكاثر. 

الثانوية סימני זוויג משניים )secondary sexual characteristics( - صفات  العالمات الجنسية 
خارجية )مثل: مبنى العضالت والعظام، وكرثة الشعر(، متيِّز الذكور أو اإلناث. تدل عىل نضوج جنيس، 

لكنها ليست مرتبطة مبارشًة بعملية التكاثر.   

انقسامات  الزيجوت خالل سلسلة  من  عادًة  يتطور  السن  فرد حديث   -  )embryo( עובר  الجنني 
ميتوزا. يف النباتات، يتطور الجنني وهو موجود يف البذرة، يف الحيوانات، يتطور الجنني يف البيضة أو 

داخل جسم األُم. 

متاع ֵעלי )pistil( - عضو التكاثر الجنيس عند النباتات. مبني من مبيض وميسم وعادًة من عمود 
أيًضا يربط بينهام )قلم املتاع(.  

الربوستتا، غدة ערמונית, בלוטה )prostate gland( - غدة مساعدة يف جهاز التكاثر الذكري لإلنسان  
وهي تشرتك يف إنتاج السائل املنوي.  

إىل  والحيوانات  النباتات  تطور  فعل  ردود   -  )photoperiodicity( פוטופריודיזם  الضويئ  التوقيت 
الدورية اليومية للضوء والظالم )انظروا أيًضا: نباتات نهار طويل، نباتات نهار قصري(.  

العائل פונדקאות )surrogate motherhood( - الحمل يف أنثى لست األُم البيولوجية للجنني الذي 
تحمله يف رحمها. َيْنُتج الجنني خالل تخصيب خارج الجسم.    

فيتوكروم פיטוכרום )phytochrome( - صبغية يف نبات تشرتك يف عمليات، مثل: اإلنبات واإلزهار 
ل فيهام الضوء إشارة من البيئة املحيطة.    اللتان يشكِّ
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فلقة פסיג )cotyledon( - ورقة أولية وهي جزء من جنني النبات يف البذرة. يف نباتات معّينة ُتخزَّن 
فيها مواد ادخارية يستعملها الجنني خالل اإلنبات. عادًة،  يختلف شكل الفلقات عن الشكل العادي 

لألوراق. يوجد نباتات أُحادية الفلقة ويوجد نباتات ثنائية الفلقة.  

درنة פקעת )corm( - قسم من الساق يقع تحت سطح الرتبة وهو يشمل ُسليمية واحدة أو عدة 
ُسليميات للساق الذي أصبح ثخيًنا. تحمل جذورًا وبراعم تجدد.     

بروجسرتون פרוגסטרון )progesterone( - هورمون ُيفرز من الُجَسْيم األصفر املوجود يف مبيض 
الثدي، ويؤثر عىل الرحم الذي مير تحضي الستيعاب الجنني وللحمل. يف وقت الحق يف فرتة الحمل، 

يتم إفراز الربوجسرتون باألساس من املشيمة.  

ط إفراز الحليب من غدد  برولكتني פרולקטין )prolactin( - هورمون ُيفرز من الغدة النخامية وينشِّ
الحليب يف الثدييات.  

البيولوجي، ُتستعمل لالتصال بني أفراد من  للنوع  مواد خاصة   - )pheromone( فرومون פרומון
نفس النوع: ُيفرزها أحد األفراد إىل البيئة املحيطة، تستوعبها أفراد أخرى وُتثي فيها رد فعل.   

البذور،  كاسيات  تناسلية. يف  البذرية يحتوي عىل أعضاء  النباتات  مبنى يف   - )flower( زهرة פרח
الزهرة مبنية من أوراق كأس، أوراق تويج، أسدية و/ أو متاع.  

)أسدية(   تناسلية ذكرية  زهرة فيها أعضاء   -  )dioecious( פרח דו־זוויגי الجنس  ثنائية    زهرة 
وأيًضا أعضاء تناسلية أنثوية )متاع(. 

  زهرة أحادية الجنس )monooecious( - زهرة فيها أعضاء تناسلية ذكرية )أسدية( أو أعضاء 
تناسلية أنثوية )متاع(.

مثرة פרי )fruit( - العضو الذي يتطور من مبيض )وأحياًنا من أقسام أخرى إضافية( الزهرة، عادًة 
بعد االخصاب، ُيستعمل وعاء للبذور ويساعد يف انتشارها.   

פרתנוגנזה - انظروا أيًضا: التكاثر العذري. 

التكاثر العذري פרתנוקרפיה )parthenocarpy( - عملية إنتاح مثرة دون تخصيب. تنقص الثمرة 
بذور، ألنه مل يتم االخصاب.      

أنبوب ينقل خاليا البويضة צינור מוביל תאי ביצה )oviduct( - جزء من جهاز التكاثر األنثوي. مبنى 
املحيطة  البيئة  البيض إىل  ينقل  أو  الرحم  املبيض إىل  البويضة من  خاليا  ينقل  األنبوب وهو  يشبه 
يه قناة فالوب عىل اسم مكتشفها اإليطايل غابرييل فالوبيو، الذي اشتهر  الخارجية. يف اإلنسان نسمِّ
باسمه الالتيني فآلرُّْوْپُيس. يف الحيوانات التي يوجد فيها اخصاب داخيل، فإنَّ االخصاب الداخيل يتم 

يف هذا األنبوب.      

أنبوب ينقل خاليا منوية צינור מוביל הזרע )צינור הזרע( )spermiduct( - جزء من جهاز التكاثر 
البيئة املحيطة الخارجية )عرب فتحة جنس  الذكري. أنبوب متر عربه خاليا منوية من الخصيتني إىل 

خارجية أو عرب الرببخ(. 
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ميسم צלקת )stigma( - قسم من جهاز التكاثر األنثوي يف النباتات ذات األزهار. القسم العلوي 
للمتاع الذي تصله حبيبات اللقاح "وتنبت" عليه.  

نبات صغري צמחון )plantlet( - نبات صغي يتطور يف مستنبت نسيج.   

نباتات نهار طويل צמחי יום ארוך )long day plants( - نبات ُتزهر فقط عندما يكون عدد ساعات 
الظالم املتتايل أصغر من قيمة عتبة معينة.   

نباتات نهار قصري צמחי יום קצר )short day plants( - نبات ُتزهر فقط عندما يكون عدد ساعات 
الظالم املتتايل أكرب من قيمة عتبة معينة.. 

مريستيامتية يف طرف الجذر، يف أطراف  منطقة   - )apical meristem( النمو קדקוד צמיחה قمة 
السيقان ويف إبط األوراق والغصون.     

كامبيوم קמביום )cambium( - نسيج مريستياميت يقع حول السيقان والجذور التي خاليها تنقسم 
وُتْنِتج خاليا جهاز النقل يف النبات. يؤدي نشاط الكامبيوم إىل ثخانة السيقان والجذوع )انظروا أيًضا: 

مريستيام(.    

غشاء السىل קרום השפיר - انظروا أيًضا: السىل. 

رشغوف ראשן )tadpole( - املرحلة األوىل يف عملية التطور )التحول( الربمائيات. يعيش الرشغوف 
يف املاء ومبناه مناسب لألداء يف بيت تنمية مايئ. 

 )asexual reproduction( )تكاثر غري تزاوجي )تكاثر غري جنيس(רבייה אל־זוויגית )רבייה אל־מינית
إنتاج كائن حي جديد من والد واحد دون إنتاج خاليا تناسلية )جاميتات(. املبنى الورايث لألفراد يف 

التكاثر غي التزاوجي مامثل للوالد  )انظروا أيًضا: تكاثر تزاوجي(.

تكاثر تزاوجي )تكاثر جنيس( רבייה זוויגית )רבייה מינית( )sexual reproduction( - إنتاج كائن 
حي جديد يف أعقاب إنتاج جاميتات واتحاد جاميتتان مختلفتان يف عملية االخصاب. عادًة،  تختلف 
أفراد التكاثر التزاوجي يف مبناها الورايث عن بعضها وعن الوالدين )انظروا أيًضا: تكاثر غي تزاوجي(.  

تكاثر عذري רביית בתולים )פרתנוגנזה( )parthenogenesis( - تكاثر غري تزاوجي يتطور فيه الفرد 
من خلية بويضة غي مخصبة. نجد التكاثر العذري يف أنواع معينة للحيوانات والنباتات.    

نبات يعيش أكرث من سنة واحدة   - )perennial( نبات רב־שנתי, צמח )متعدد السنوات )معمرة
ويتكاثر أكرث من مرة واحدة خالل حياته )انظروا أيًضا: حويل، نبات(.   

متعدد الخاليا، كائن حي רב־תאי, אורגניזם )multicellular organism( - كائن حي جسمه مبني 
مة يف أنسجة وأعضاء )انظروا أيًضا: أُحادي الخلية، كائن حي(.  من خاليا حقيقية النواة كثية منظَّ

الرحم רחם )uterus( - عضو يف الجهاز التكاثري األنثوي للثدييات الذي تتطور فيه األجنة.   

يتغي سمكها خالل   للرحم.  الداخلية  التغطية   -  )endometrium( רירית הרחם  الرحم   ......  
دورة الحيض.   
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التباين الجيني  )التباين الورايث( שונות גנטית )שונות תורשתית( )genetic variation( - فروق 
وراثية بني أفراد العشية، تنبع هذه الفروق من طفرات ومن إنتاح تراكيب جديدة للمعلومات 

الوراثية يف عملية التكاثر التزاوجي. ميكن أن يكون للتباين الورايث تأثي عىل سي النشوء واالرتقاء 
)يف علم اإلحصاء، املصطلح "تباين" يوجد له معنى آخر(.  

 )ovary( مبيض שחלה
  يف الحيوانات בבעלי חיים - عضو يف الجهاز التكاثري األنثوي، تنضج فيه خاليا البويضة وُتفرز 

منه هورمونات التكاثر.  
  يف النباتات كاسيات البذور בצמחים מכוסי־זרע - القسم السفيل يف املتاع، يحتوي بويضة واحدة 

أو عدة بويضات. بعد االخصاب يتطور املبيض إىل مثرة.   

عبور مادة وراثية שחלוף )crossing over( - تبادل مقاطع بني كروماتيدات كروموسومات متامثلة 
خالل امليوزا.  

تناسلية  خلية  ليست  خلية  اصطناعي من  بشكل  فرد  إلنتاج  تكنولوجيا   -  )cloning( ...... שיבוט 
)خلية جسمية( تحتوي عىل نواة ديبلوئيدية. الفرد مامثل من ناحية وراثية للكائن الحي الذي أُخذت 

منه نواة الخلية.    

 DNA مرحلة يف دورة الخلية، يتم فيها بناء جزيء - )DNA replication( DNA مضاعفة ال  שכפול
جديد حسب جزيء DNA موجود. مرحلة املضاعفة تسبق انقسام الخلية. 

أثناء الحمل. يستوعب  الثدييات  عضو خاص يتطور يف إناث معظم   - )placenta( املشيمة שליה
الجنني غذاء وأكسجني بواسطة املشيمة من دم األُم وُتبعد فضالت الجنني. َتْنُتج يف املشيمة هورمونات 

الحمل، وعي ُتطلق من جسم األُم بعد الوالدة مبارشًة.   

السىل שפיר )amnion( - الغشاء والسائل اللذان تتطور داخلهام أجنة الفقريات الربية )زواحف، 
طيور وثدييات( يف جسم األُم أو داخل البيضة )انظروا أيًضا: أكياس خارج األجنة(.  

أكياس خارج األجنة שקים חוץ־עובריים )extraembryonic membranes( - كيس الصفار، كيس 
بول أنثوي )النتوئيس(، السىل والكوريون اللذان يتطوران مع الجنني يف بداية تطوره.  

كيس الصفار שק חלמון )yolk sac( - يزوِّد تغذية لجنني األسامك، الزواحف، الطيور والثدييات 
التي تنقصها مشيمة.     

كيس بول جنيني שק שתן עוברי )allantois( - ُيستخدم لحفظ مواد إفراز نيرتوجينية ولتبادل 
الغازات - أكسجني َوCO2 يف بيوض الزواحف والطيور. يف جنني اإلنسان، يف جنني اإلنسان، كيس 

البول الجنيني مخترص وهو جزء من الحبل الرسي. 

يها بويضة أيًضا.    خلية بويضة תא ביצה )ovum( - خلية تناسلية أنثوية. عند النساء نسمِّ

خلية منوية תא זרע )sperm( - خلية تناسلية ذكرية.  

خلية تناسلية תא רבייה )gamete( - خلية أو نواة هيبلوئيدية َتْنُتج يف الكائنات الحية التي تتكاثر 
بطريقة التكاثر التزاوجي وميكن أن تشرتك يف عملية االخصاب.    
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مستنبت نسيج תרבית רקמה )tissue culture( - تكنولوجيا إلكثار نباتات من خاليا أو أنسجة عىل 
وسط غذايئ يف املخترب يف ظروف تخضع للمراقبة.   

سبات بذور תרדמת זרעים )dormancy( - توقف مستمر لنشاط البذرة، النهوض متعلق بعوامل 
داخلية يف البذرة وبعوامل بيئة محيطة خارجية مثل الضوء ودرجة الحرارة.    

ية  Deoxyribo Nucleic Acid( DNA( - جزيء يحمل الصفات الوراثية للكائن الحي، لذا نسمِّ
"املادة الوراثية". حسب تسلسل القواعد يف ال  DNA يتم تحديد مبنى الربوتينات يف الخاليا )انظروا 

 .)DNA أيًضا: مضاعفة ال

FSH )هورمون يحفز الُجريب הורמון מעורר זקיק  Follicle Stimulating Hormone( - هورمون 
َيْنُتج يف الغدة النخامية، يؤدي يف كل دورة إىل تطور عدة ُجريبات يف املبيض، حيث يصل واحد منها 

إىل درجة ُجريب ناضج.  

م  Gonadotropin Releasing Hormone( GnRH( - هورمون ُيفرز من الهيبوثاملوس. ينظِّ
إفراز الهورمونات الجونادوتروبينية )التناسلية( التي ُتفرز من الغدة النخامية.  

human Chorionic Gonadotropin( hCG( - هورمون ُيفرز بواسطة الجنني واملشيمة يف 
اإلنسان يف بداية الحمل. ُيستوعب الهورمون يف املبيض ويثبط )يعيق( اضمرار الُجَسْيم األصفر.  

الغدة  يف  َيْنُتج  هورمون     -  )Luteinzing Hormone ההצהבה  הורמון  اإلصفرار  )هورمون   LH
النخامية. يؤدي إىل اإلباضة وإنتاج ُجَسْيم أصفر يف املبيض.  


