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1 )مرحلة الطور البيني - interphase )

2 مرحلة االنقسام اخللوي - cell division

-أالفترة  )االولي الفاصله G1 )

-بالفترة البناء  ( S)

-تالفترة  )الثانية الفاصله G2 )

-أاإلنقسام غير المباشر

أو

اإلختزالياإلنقسام-ب

همامنبكلنواتيناليالخليةنواةانقسامفيهايتممعقدهعمليةهو

الخليةنواةفيالموجودةالكروموسوماتونوععددنفس

متسلسلةباطواراالنقسامهذااثناءالنواةتمرواالصلية

1 االنقسام النووي -

2 يالسيتوبالزماالنقسام -
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مرحلتينخاللالخليهحياةدورةتمر

(interphase)البينيالطورمرحلة-1

cell)الخلوياالنقساممرحلة-2 division)

البينيالطورمرحلة-1

اليةالمتتاالنقساماتبينماوتقعالخليةخاللهاتنقسمال-

.الخليةحياةدورةمراحلاطول

اكثراونويةوبهاالنووىبالغشاءمحاطةواضحةالنواة.

ادةبالموتسمىواضحةبصورةالكروموسوماترؤيةيصعب

.الكروماتينيه

انيةالحيوالخاليافىالنواةبجوارالمركزيةاألجساممنزوج

.فقط

النوويالحمضمضاعفةخاللهايتمDNAاستعدادا

الخلوىاألنقسامفىللدخول



الطور البينياحلمر

فتراتثالثاليالبينيالطورمراحلتنقسم:

//االوليالفاصلهالفترة-1 G1 periodFirst gap period

عضياتهاعددوالخليةحجميزداد

النوويالحامضبناءيتطلبهاالتياالنزيماتنشاطيزدادDNAنهايتهافى.

S/البناءفترة-2 periodSynthesis period /

النوويالحمضمضاعفةيتمDNAكروموسومكلمننسخهملبعمصحوبا

G2){الثانيةالفاصلهالفترة-3 period){Second gap period

الريبوزيالنوويالحامضوالبروتيناتبناءفيهايزدادRNAانقساملعمليةاتمهيد

الخليه



في الكائنات الحيةالطور البينيمقارنة بين مراحل 

وعنحسبعليمرحلةكلوفتراتالبينيالطورمراحلمنمرحلةكلوقتطوليختلف

خليهالبهاتمرالتيالظروفوالحيالكائننفسفيالخليةنوعحسبوالحيالكائن
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Cell Division /انقسام الخلية-2

Cell Life Cycleدورة حياة اخللية 

:الهدف

الجسديةالخاليا

الحيالكائننمواجلمنالمنقسمهللخليةمشابههخالياانتاج

الجنسيةالخاليا

االمشاجانتاج(Gametes)التكاثراجلمن

األنقسامانواع

االنقسام. Mitosis)/المباشرغير1 or indirect division)

االنقسام. Meiosis)/االختزالي2 or Reductional divison)
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االنقسام. Mitosis)/المباشرغير1 or indirect division)

Cell Life Cycleدورة حياة الخلية 

 من األنقسامالخلية بمرحلتين تمر

االنقسام النووي. 1/(Karyokinesis)

االنقسام السيتوبالزمي. 2/(Cytokinesis)

 وده نواة الخلية الي نواتين بكل منهما نفس عدد ونوع الكروموسومات الموجهو انقسام

.االصليةفي نواة الخلية 

أطوار األنقسام النووى

الطور التمهيدي. 1/(Prophase)

الطور . (Metaphase)/ االستوائي 2

الطور االنفصالي. 3/(Anaphase)

الطور . (Telophase)/    النهائي 4

االنقسام -1

النووي 
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في خلية نباتية(الميتوزي)االنقسام غير المباشر اطوار 



في خلية حيوانية(الميتوزي)االنقسام غير المباشر اطوار 



Prophase/  الطور التمهيدي-1

فيالنتتصشقيقتينكروماتيديناليمنشقاكروموسومكليظهر

الحركيبالمركز(Centromer)السنتروميرمنطقة

(Kinetochore).

سمكاتزدادوالقصرفيالكروموسوماتتاخذ.

النوويالغشاءيتالشيكماالنويةتتالشي.

Metaphase/اإلستوائيالطور-2

زلالمغخيوطتظهروالخليةمنتصففيالكروموسوماتتصطف

روميراتالسنتعندبالكروموسوماتومتصلةالخليةقطبيبينممتدة

خيوط المغزل

الكرموسومات

األجسام 

المركزية
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Anaphase/ اإلنفصاليالطور -3

المقابلطبالقنحومتعاكسيناتجاهينفيكروماتيدهكلتتحركوسنتروميركلينقسم

لها

قطبييالتصلحتيالمغزلخيوطفىالتدريجىالقصرمعالكروماتيداتحركةتستمر

بذاتهقائماكروموسومااالنكروماتيدةكلوتعتبرالخلية

امساويقطبكلعند(كروموسومبمثابةكروماتيدهكل)الكروموسوماتعدديصبح

االصليةالخليةفيالكروموسوماتلعدد



Cell Life Cycleدورة حياة اخللية 14

Telophase/ النهائي الطور -4

 كروماتينالكروموسومات في التحول تدريجيا الي تاخذ.

 النويةياخذ الغشاء النووي في الظهور وتظهر.
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Cytokinesis/ االنقسام السيتوبالزمي -2

النووىاالنقساماكتمالقبلتبدا.

اونباتيةالالخليةفيجدارمنهمابكليحيطخليتيناليتماماالخليةانقسامعنةينتج

.الحيوانيهالخليةفيخلويغشاء

لحيوانيهاالخليةفيعنهالنباتيهالخليةفيالسيتوبالزمياالنقسامعمليةتختلف.

 النباتيهاالنقسام السيتوبالزمي في الخلية

يرةالصغالحويصالتمنكبيرعددتكوينتالنهائيالطورمناألخيرةالمرحلةفي

الجدارلتكوينالزمهكربوهيدراتيةموادعليتحتويوجولجياجسامبواسطة

.الخلوي

لصفيحةالتكونبعضهامعتندمجثمالخليةمنتصفعندخطفيالحويصالتتصطف

.االمللخليةمشابهتينخليتيناليالخليةانقسامبذلكيتموالخلوية
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(المنقبضةوالحلقةالتخصر)الحيوانيةالخاليافيالسيتوبالزمياالنقسام

التخصرعليهايطلقبطريقةتتم(Cleavage constriction)

قةالدقياالكتينخيوطتكوينلنتيجةالخليةغشاءفيانقباضظهور:التخصر(Actin
filaments)المنقبضهبالحلقهتعرفو(contractle ring)

للشديجةنتالمنقبضةالحلقةتستطيلثمالخليتينبينببطءالحلقةهذهتنقبض

الخليتينبينالمتعاكس

منهمابكليحيطمتشابهتينخليتيناليالخليةانقسامالىفيؤدىاألنقباضيستمر

.االمللخليةمشابههمنهماوكلخلويغشاء
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األنقسام فى حقيقيات النواة 
(الحيوان–النبات )

األنقسام فى اوليات النواة 
(البراميسيوم-األميبا )

األنقسام الغير مباشر األنشطار الثنائى البسيط

يؤدى الى نمو الكائن الحى نفسة تكاثر ال جنسى–يعطى خليتين متشابهين 

اصالح وتجديد األنسجة التالفة كل خلية تعتبر كائنا مستقال

عدد معين لكل كائن تحتوى على كرموسوم واحد

تتكون خيوط المغزل ال يتضمن تكوين خيوط المغزل


