






GonadsGonads
Lateral oviductsLateral oviducts
Median oviductMedian oviduct
Genital chamberGenital chamber
SpermathecalSpermathecal
structuresstructures
Accessory glandsAccessory glands







              

 عن زوج من األجسام الكبيرة تقع فى البطن فوق       عن زوج من األجسام الكبيرة تقع فى البطن فوق      ارةارةعبعب
  الهضمية  الهضمية    القناة   القناة    على جانبى   على جانبى  أوأو

 آل مبيض من عدد من األنابيب الرفيعة تسمى     آل مبيض من عدد من األنابيب الرفيعة تسمى    يترآبيترآب
التبويض  التبويض   التى يحدث فيها عملية   التى يحدث فيها عملية  OvariolesOvarioles المبيض    المبيض   أنابيب  أنابيب  

  OogensisOogensis

Ovaries المبايض 



تتصل بقناة المبيض     
المشترآة قابلة منوية     

واحدة تسمى
 Spermatheca  

وهى التى تقوم بتخزين   
الحيوانات المنوية      

وج وتفتح فى االتز  بعد  
تجويف المهبل   
عادة غدد زائدة  
 يطلق عليها  

 Accessory glands





 خيطى رفيع مكون من إمتداد  
طبقة واحدة من خاليا النسيج    

 Connectiveالرابط     
tissue  الخيوط   تتحد 
 المبيضية  لإلنابيب الطرفية   

فيما بينها لتكون خيطا طرفيًا    
واحدًا يرتبط فى أآثر األحيان    

 بجدار الجسم   



           -  

 هذه المنطقة على الخاليا        تحتوى
البويضات (الجنسية األولية  

  التى تتميز  Oogonia) األولية
 وخاليا  Oocytesإلى بويضات 

  Nutritive cellsمغذية  
ــ   خالي  أما -Preاالحويصلةاألوليةـ

follicular cells فتتكون من 
خاليا الطبقة الجرثومية الوسطى      
الموجودة فى قاعدة المنطقة     

الجرثومية 



 هذه المنطقة أسفل  هذه المنطقة أسفل تقعتقع
المنطقة الجرثومية وتكون   المنطقة الجرثومية وتكون   
آبيرة جدًا نسبيًا بالنسبة  آبيرة جدًا نسبيًا بالنسبة  

األجزاءاألجزاءلباقى   لباقى   
تحتوى هذه المنطقة على    تحتوى هذه المنطقة على    
سلسلة من البويضات   سلسلة من البويضات   

OocytesOocytes    
  قةقةببتغلف آل واحدة منها ط  تغلف آل واحدة منها ط  

واحدة من الخاليا والتى   واحدة من الخاليا والتى   
  الحوصلية الحوصلية تسمى بالخاليا  تسمى بالخاليا  

Follicle cellsFollicle cells



 منطقة رفيعة تصيب قناة المبيض الجانبية وتنفصل                   منطقة رفيعة تصيب قناة المبيض الجانبية وتنفصل                  
البويضة من هذه المنطقة عند نضجها وتمر للخارج خالل                    البويضة من هذه المنطقة عند نضجها وتمر للخارج خالل                    

OvipositionOviposition periodperiod         عن طريق تمزق الصمام           عن طريق تمزق الصمام  
الطالئى الصلب الموجود أسفل العنق               الطالئى الصلب الموجود أسفل العنق               



 أنبوبة  أنبوبة 100100  ::لذبابة المعدنيةلذبابة المعدنيةاا--
 أنبوبة فى ذبابة  أنبوبة فى ذبابة 3030--  1010--

    الدروسوفيال    الدروسوفيال    
    HippoboscaHippobosca  البرغشالبرغش  --

  أنبوبتين فقط أنبوبتين فقط 
أنواع   أنواع     --  GlossinaGlossinaذبابة ذبابة     --

AphisAphisالمن  المن  
  ScavaloaeidaeScavaloaeidaeخنافس  خنافس  

أنبوبة واحدة فقط      أنبوبة واحدة فقط      
أربعة  أربعة  ::رتبة حرشفية األجنحة   رتبة حرشفية األجنحة     --

مبيضمبيضأنابيب فى آل أنابيب فى آل 



PanoisticPanoistic: : OocyteOocyte + follicle + follicle 
cellscells
–– ApterygotaApterygota, , PaleopteraPaleoptera, , 

most most OrthopteroidOrthopteroid, , 
ThysanopteraThysanoptera, , 
SiphonapteraSiphonaptera

MeroisticMeroistic: : oocyteoocyte + + 
trophocytestrophocytes (nurse cells)(nurse cells)
Polytrophic: Polytrophic: trophocytestrophocytes
accompany accompany oocyteoocyte into into 
vitellariumvitellarium
–– Lice, Lice, DermapteraDermaptera, , 

PsocopteraPsocoptera, most , most 
EndopterygotesEndopterygotes

TelotrophicTelotrophic: : trophocytestrophocytes
remain in remain in germariumgermarium, , 
connection to connection to oocyteoocyte via via 
nutritive cordnutritive cord
–– Most Most HemipteroidHemipteroid, , 

ColeopteraColeoptera ((PolyphagaPolyphaga))



OogenesisOogenesis occurs in occurs in 
ovarioleovariole
–– May be continuous May be continuous 

processprocess
–– May occur once in the May occur once in the 

life cyclelife cycle

Mature Mature oocyteoocyte exits exits 
ovarioleovariole -- ovulationovulation
OocyteOocyte passes through passes through 
oviductsoviducts
Fertilization in genital Fertilization in genital 
chamberchamber

oogonia (2N)

mitosis

1° oocyte (2N)

meiosis

2° oocyte (1N)

oocyte & follicle cells

Vitellarium

Germarium

Calyx



لبيض إلى تتميز الخاليا التناسلية الموجودة فى المنطقة النشطة بطرف أنبوبة ا          
  أمهات البيض وخاليا مغذية    

 إحداهما    العادى غير المباشر إلى خليتين تحتفظ  باإلنقسامتنقسم إحدى خاليا أم البيض    
 والتى تصبح فى النهاية بيضة  البيضية تعطى الخلية واألخرى أم البيض بخصائص خاليا   

 متصلة بالخاليا المغذية الملحقة بها بواسطة خيوط        البيضيةناضجة وتبقى الخاليا   
سيتوبالزمية  

 الحوصلية  المنطقة النشطة مجموعة من الخاليا الجسمية تسمى بالخاليا قبل          يوجد فى      
Pre-follicular cells



يوجد فى المنطقة النشطة مجموعة من الخاليا الجسمية تسمى بالخاليا             
Prefollicular الحوصلية   قبل  cells    تكون الحوصلة 

االتى تحيط بالخلية البيضة والخاليا المغذية المصاحبة لها وتكون أيض       
 آتل الخاليا التى تفصل بين الحوصالت النامية    

 الطرف   إتجاه   فى حرآتها البيضية   فى أثناء تدرج الخلية   
 البيضية   الخلفى ألنبوبة البيض تحيط خاليا الحوصلة بالخلية         

 ألنبوبة البيض عبارة عن سلسلة من   المحية  وتصبح المنطقة  
 المتدرجة فى النمو أآبرها الموجودة فى        البيضية    الخاليا  

القمة   القاعدة وأصغرها الموجودة فى         



            

فى أنابيب البيض ذات الخاليا المغذية الطرفية           فى أنابيب البيض ذات الخاليا المغذية الطرفية           
 يمتد الحبل المغذى من الطرف البعيد ألنبوبة البيض          يمتد الحبل المغذى من الطرف البعيد ألنبوبة البيض         

البيضية  البيضية  إلى الخلية    إلى الخلية    
 المغذية من الخاليا المغذية نفسها           المغذية من الخاليا المغذية نفسها          األحبال األحبال  هذه  هذه تتكونتتكون

البيضية   البيضية   من الخاليا  من الخاليا  أوأو

البيضية   البيضية    الخلية     الخلية    بإبتعاد   بإبتعاد     األحبال األحبال  هذه  هذه تتقطعتتقطع
األنبوبةاألنبوبة عن المنطقة النشطة وقربها من قاعدة    عن المنطقة النشطة وقربها من قاعدة   



                    

أما فى أنابيب البيض ذات الخاليا المغذية           
 الكثيرة تتحلل هذه الخاليا وتمتص نواتج التحلل فى         

البيضية   لخلية   ا 

 يقع على الحوصلة   البيضية   فى مراحل النمو األخيرة للخلية       
 مهمة إمدادها بالغذاء ولذلك يشاهد زيادة هذه الخاليا فى الحجم              

النواه    وحجم السيتوبالزم   وترتفع فيها النسبة بين حجم   



                    

 البيضية     عدد الحويصالت فى األنابيب              
  صفة محددة وراثياً      

 آما فى   بيضية  صلة لكل أنبوبة        ي  حو 20
Schistocercaالجراد   

  الدروسوفيال         ذبابة  حويصالت       6
 القمل القارض يوجد حوصلة واحدة             فى



                    
 اإلنقسام   فى معظم الحشرات ال يتم      

 أثناء وجودها        البيضية    للخلية   اإلختزالى    
 أنبوبة       البيضية   فى المبيض فتترك الخلية           

البيض وهى فى طور المرحلة         
  لإلنقسام   للكروموسومات        اإلستوائية       

 األول       اإلختزالى    
 الثانى بعد دخول         اإلختزالى     اإلنقسام    يتم 

المنوى   الحيوان      



                    

 مثل المن     الولودة     الحشرات   
وذبابة مرض النوم       

  الفراش   وبقة 
 إنقساما   يحدث 

  البيضية   النضج أثناء وجود الخلية            
المبيض    فى  



أما فى حالة أنابيب البيض      أما فى حالة أنابيب البيض      
ذات الخاليا المغذية      ذات الخاليا المغذية      
الطرفية تكون الخاليا     الطرفية تكون الخاليا     
المغذية هى المصدر       المغذية هى المصدر       
الرئيسى للحامض النووى       الرئيسى للحامض النووى       

RNARNA

 البيضية  هى إمداد الخلية     
بالمادة الغذائية وخاصة           

إمدادها بكميات آبيرة من      
  RNAالحامض النووى      

  الالزمة لنموها 
 أنابيب البيض عديمة      أنابيب البيض عديمة     فىفى

الخاليا المغذية فتكون نواة       الخاليا المغذية فتكون نواة       
 هى المصدر     هى المصدر    البيضية   البيضية   الخلية    الخلية    

  RNARNAالوحيد لـ   الوحيد لـ   



 يزيد حجم   الدروسوفيال     فى ذبابة 
 ألف مرة  مائة البيضيةالخلية  

عندما تترك المنطقة النشطة فى    
طرف أنبوبة البيض إلى أن تصل   
إلى قاعدتها ويستغرق ذلك ثالثة   

 أيام
 يحدث قذف للبيضة من أنبوبة     ال

البيض إال بعد أن يكتمل فيها  
                      ترسيب المح

 المح فى الخلية      يتكون    
 عندما يقترب من       البيضية   

قاعدة أنبوبة البيض أو              
عندما يفوق حجم الخلية         

 حجم الخاليا      البيضية    
المغذية الملحقة بها وينتج        
عن ترسيب المح زيادة          
آبيرة فى حجم الخلية     

البيضية    



 الخلية   الخلية  سيتوبالزم      سيتوبالزم       المح فى  المح فى يظهر   يظهر   
 آحبيبات أو آحويصالت           آحبيبات أو آحويصالت          البيضية   البيضية   

مشتملة على سائل وتختلف هذه              مشتملة على سائل وتختلف هذه              
الحبيبات أو القطرات من حيث            الحبيبات أو القطرات من حيث            

آلخر  آلخر   من نوع       من نوع      الترآيب  الترآيب  

 بعض حشرات حرشفية األجنحة          بعض حشرات حرشفية األجنحة         فىفى
    إآتمل  إآتمل  تخرج اإلناث من العذارى وقد           تخرج اإلناث من العذارى وقد           

فيها ترسيب المح فى عدد آبير من               فيها ترسيب المح فى عدد آبير من               
البيض وبعد ذلك يمر على األنثى فترة                  البيض وبعد ذلك يمر على األنثى فترة                  
قصيرة يحدث قذف للبيض من أنابيب              قصيرة يحدث قذف للبيض من أنابيب              

الخارج   الخارج   البيض إلى    البيض إلى    



 وعمومًا  وعمومًا وآربوهيدرات وآربوهيدرات وغالبًا تتكون من بروتين ودهن   وغالبًا تتكون من بروتين ودهن   
أن حبيبات أو قطرات المح ال تظهر على اإلطالق فى   أن حبيبات أو قطرات المح ال تظهر على اإلطالق فى   
الخاليا المغذية أو فى خاليا الحوصلة التى تحيط بالبيضة                الخاليا المغذية أو فى خاليا الحوصلة التى تحيط بالبيضة                

  اإلفرازات  اإلفرازات   من  من البيضية  البيضية   الخلية     الخلية    سيتوبالزمسيتوبالزمبل تتكون فى بل تتكون فى 
المصدرين  المصدرين  والمواد التى تصلها من هذين       والمواد التى تصلها من هذين       

 البيضية    يزيد حجم الخلية    الدروسوفيال فى ذبابة  
 ألف مرة عندما تترك المنطقة النشطة فى       مائة

طرف أنبوبة البيض إلى أن تصل إلى قاعدتها     
 أيام ويستغرق ذلك ثالثة  

 يحدث قذف للبيضة من أنبوبة البيض إال بعد أن      ال
                                            يكتمل فيها ترسيب المح 



 الحويصلة بإفراز هذا البروتين فى الفواصل                       الحويصلة بإفراز هذا البروتين فى الفواصل                      وتقوم    وتقوم    
  البيضية     البيضية     التى تكونت بين هذه الخاليا وغشاء الخلية                  التى تكونت بين هذه الخاليا وغشاء الخلية                  

البلعمةالبلعمة على البروتين بنظام             على البروتين بنظام            البيضية   البيضية   وتحصل الخاليا           وتحصل الخاليا           
يتكون الجزء األآبر من البروتينات التى تدخل فى                   يتكون الجزء األآبر من البروتينات التى تدخل فى                   
تكوين المح فى الجسم الدهنى وينتقل بواسطة الدم إلى                          تكوين المح فى الجسم الدهنى وينتقل بواسطة الدم إلى                          

 النامية حيث يخترق بعد ذلك النسيج               النامية حيث يخترق بعد ذلك النسيج              البيضية   البيضية   الخاليا    الخاليا    
 المغلف ألنابيب البيض ليصل لخاليا الحوصلة                    المغلف ألنابيب البيض ليصل لخاليا الحوصلة                   الضام  الضام  

البيضية    البيضية    التى تحيط بالخلية       التى تحيط بالخلية       



 دهن المح من الدهن المخزن        دهن المح من الدهن المخزن       يتكون   يتكون   
بخاليا الجسم الدهنى فعندما تأخذ نسبة                 بخاليا الجسم الدهنى فعندما تأخذ نسبة                 

 فى   فى  البيضية     البيضية      الخلية    الخلية   سيتوبالزم  سيتوبالزم  الدهن فى   الدهن فى   
 تنخفض آمية الدهن فى الجسم       تنخفض آمية الدهن فى الجسم      اإلرتفاعاإلرتفاع
    الدهنى الدهنى 



 لجميع الحشرات      لجميع الحشرات     البيضية   البيضية    فى الخاليا        فى الخاليا       الجليكوجين     الجليكوجين      يوجد    يوجد   ال ال 
وهذا عكس البروتين الدهنى ويتحول السكر الموجود فى                              وهذا عكس البروتين الدهنى ويتحول السكر الموجود فى                              

 فى خاليا الجسم الدهنى ويحمل منها                 فى خاليا الجسم الدهنى ويحمل منها                جليكوجين    جليكوجين    الدم إلى  الدم إلى  
    البيضية   البيضية   إلى الخاليا      إلى الخاليا      

 إال بعد أن        إال بعد أن       البيضية     البيضية      فى الخاليا        فى الخاليا       الجليكوجين     الجليكوجين      ال يظهر      ال يظهر     قدقد
تضمر وتتحلل خاليا الجسم الدهنى والتى آانت ممتلئة                    تضمر وتتحلل خاليا الجسم الدهنى والتى آانت ممتلئة                    

 فى    فى   الجلكوز  الجلكوز   من   من  الجليكوجين      الجليكوجين       وقد يتكون          وقد يتكون         بالجليكوجين     بالجليكوجين     
نفسها   نفسها       البيضية   البيضية   الخاليا    الخاليا    



 هذه المكونات هذه المكوناتتندمج  تندمج  
جميعها وتترآز وتكونجميعها وتترآز وتكون

الغشاء الغشاء 
 هذا الغشاء عندما هذا الغشاء عندمايختفى  يختفى  

النمو    النمو    يبدأ الجنين فى        يبدأ الجنين فى        

  البيضية     البيضية     يحيط بالخلية     يحيط بالخلية     
ويتكون بعد أن يكتمل            ويتكون بعد أن يكتمل            
ترسيب المح وينشأ من           ترسيب المح وينشأ من           

 المحيطى وما      المحيطى وما     السيتوبالزم       السيتوبالزم       
 وقد تلعب    وقد تلعب   محمحيحمله من   يحمله من   

خاليا الحوصلة دورًا آبيرًا              خاليا الحوصلة دورًا آبيرًا              
تكوينة    تكوينة    فى  فى  



يعرف الجزء المتكون من خاليا 
  Chorion بالكوريون    الحوصلة   

داخلية:  يتكون من طبقتينالذى  
 الداخلى وخارجىبالكوريون   تسمى 
الخارجى   بالكوريون   ًيعرف 

 خاليا   خاليا  إفرازات إفرازات تتكون من تتكون من   
الحوصلة إلى جانب إفراز من      الحوصلة إلى جانب إفراز من      
الخاليا المبطنة لقناة المبيض          الخاليا المبطنة لقناة المبيض          
المشترآة آما فى بيض    المشترآة آما فى بيض    

النطاطات     النطاطات     



وتبقى الحوصلة الفارغة بقاعدة        وتبقى الحوصلة الفارغة بقاعدة        
أنبوبة البيض حيث تتحلل بعد    أنبوبة البيض حيث تتحلل بعد    
ذلك ويطلق على خاليا الحوصلة    ذلك ويطلق على خاليا الحوصلة    

الجسم   الجسم   ""الفارغة قبل أن تتحلل     الفارغة قبل أن تتحلل     
 Corpus Corpusاألصفر    األصفر    

luteumluteum " "   تشبها بالجسم   تشبها بالجسم
الثدييات    الثدييات    األصفر فى    األصفر فى    

عندما يكتمل نمو الخلية     
 وتصل إلى قاعدة  البيضية   

أنبوبة المبيض تنفجر    
الحوصلة وتشق البيضة       
طريقها خالل آتلة الخاليا      
المتجمعة فى قاعدة أنبوبة   
البيض وتمر إلى قناة المبيض         
الجانبية ومنها إلى القناة           

الخارج   المشترآة إلى     





مجموعة يكتمل فيه إنتاج   مجموعة يكتمل فيه إنتاج   
  البيضية   البيضية   الخاليا    الخاليا    
ProovigenicProovigenic  فىفى  

الطور غير البالغ وتصبح       الطور غير البالغ وتصبح       
األنثى عند ظهورها غير قادرة     األنثى عند ظهورها غير قادرة     

  بيضيةبيضيةعلى تكوين خاليا على تكوين خاليا 
جديدة وذلك آما فى حشرات  جديدة وذلك آما فى حشرات  

HemipteraHemipteraرتبة رتبة 

مجموعة تستمر فى تكوين مجموعة تستمر فى تكوين 
أمهات البيض فى الطور البالغ         أمهات البيض فى الطور البالغ         

SynovigenicSynovigenic  وبذلكوبذلك  
تصبح األنثى قادرة على إنتاج     تصبح األنثى قادرة على إنتاج     

 جديدة طول فترة  جديدة طول فترة بيضيةبيضيةخاليا خاليا 
حياتها وذلك آما فى حشرات    حياتها وذلك آما فى حشرات    

 , ,OrthopteraOrthopteraرتبتى رتبتى 
LepidopteraLepidoptera  



 األعصاب األعصاب  هرموناتهرمونات  خاصة خاصة 
--:: والتى لها وظيفتان    والتى لها وظيفتان   المخية  المخية  

وهى تكوينوهى تكوين : : وظيفة مباشرةوظيفة مباشرة
البروتين وخاصة بروتينالبروتين وخاصة بروتين    

المح  المح  
وهىوهى : : وظيفة غير مباشرةوظيفة غير مباشرة

تنبيه الغدة الكروية إلفرازتنبيه الغدة الكروية إلفراز        
هرموناتها  هرموناتها  

فى حالة نقص البروتين أو     فى حالة نقص البروتين أو     
غياب الغذاء أو عدم آفايته      غياب الغذاء أو عدم آفايته      
تصبح الحشرة غير قادرة على   تصبح الحشرة غير قادرة على   

ناضج ناضج إنتاج بيض  إنتاج بيض  
 الحشرات التى تتغذى على      الحشرات التى تتغذى على     فىفى

إناث البعوض وبق   إناث البعوض وبق   ""الدم مثل    الدم مثل    
تحتاج  تحتاج  " " وديناس  وديناس  رروال  وال  الفراش      الفراش      

إلى تكرار وجبات الدم ليصل      إلى تكرار وجبات الدم ليصل      
  النضج  النضج  البيض إلى مرحلة     البيض إلى مرحلة     



فى آثير من الحشرات تدخل فى دور السكون   فى آثير من الحشرات تدخل فى دور السكون   
وخاصة فى طور الحشرة على تناول األنثى   وخاصة فى طور الحشرة على تناول األنثى   
لوجبة الدم حيث ًيحدث ذلك تنبيه إلفراز    لوجبة الدم حيث ًيحدث ذلك تنبيه إلفراز    
األعصاب الهرمونية الذى سبق تخزينه فى      األعصاب الهرمونية الذى سبق تخزينه فى      

فينطلق إلى الدم      فينطلق إلى الدم      ) ) الهرمون المنبه   الهرمون المنبه   ((الجسم القلبى       الجسم القلبى       
ويؤثر هذا الهرمون على المبيضان فيكونان       ويؤثر هذا الهرمون على المبيضان فيكونان       

  وهو الذى يعمل    وهو الذى يعمل  EcdysoneEcdysoneهرمون الـ  هرمون الـ  
على تكوين وتخليق مكونات المح فى الجسم     على تكوين وتخليق مكونات المح فى الجسم     

البيضية   البيضية   الدهنى والتى تنتقل فيما بعد إلى الخاليا        الدهنى والتى تنتقل فيما بعد إلى الخاليا        

بعض الحشرات يتوقف إنتاجها لبيض       بعض الحشرات يتوقف إنتاجها لبيض       
 الجنس   الجنس  فرمونات فرمونات آامل النمو على  آامل النمو على  

اآلخر وذلك آما يحدث فى الجراد        اآلخر وذلك آما يحدث فى الجراد        
SchistocercaSchistocerca  حيث يؤدى    حيث يؤدى  

وجود الذآور بين اإلناث باإلسراع فى       وجود الذآور بين اإلناث باإلسراع فى       
ناضجناضجتكوين بيض تكوين بيض 



وذلك آما فى فراشات       وذلك آما فى فراشات       
NoctuidaeNoctuidae  

الفراش  الفراش  وبق    وبق    

    ن ن بي  بي  قد يحدث تناسب عكسى         قد يحدث تناسب عكسى         
  البيضية    البيضية     الخاليا      الخاليا     دد دد ع ع 

الممتصة مع آمية الغذاء      الممتصة مع آمية الغذاء      
وآذلك يلعب نقص البروتين              وآذلك يلعب نقص البروتين              
فى الغذاء دورًا هامًا فى         فى الغذاء دورًا هامًا فى         

 بعض الخاليا        بعض الخاليا       إمتصاص    إمتصاص    
البيضية    البيضية    



هرمون الشباب عامل         هرمون الشباب عامل         
ضرورى لنمو البيض         ضرورى لنمو البيض         
وترسيب المح وبالتالى يؤدى              وترسيب المح وبالتالى يؤدى              

    وإمتصاص    وإمتصاص    غيابه إلى تحلل         غيابه إلى تحلل         
البيضية     البيضية     جميع الخاليا    جميع الخاليا    

طفيليات    طفيليات    ووالبعوض البعوض 
األجنحة   األجنحة   غشائية غشائية 



  إمتصاص   أثناء عملية     
  البيضية    محتويات الخاليا       

يشاهد هدم آريات المح     
 البروتين والدهن           ختفاء إ و 

ويعتقد عودتهما مرة أخرى           
إلى الدم من خالل أغشية            

  البيضة   

    إمتصاص   إمتصاص   حيث يؤدى    حيث يؤدى    
البيض إلى أن األنثى تعيش               البيض إلى أن األنثى تعيش               
فترة أطول من الذآر إذا            فترة أطول من الذآر إذا            

 إلى ظروف       إلى ظروف      اإلثنان     اإلثنان     ًعرض   ًعرض   
الصيام   الصيام   


