
 

 (12-11-10-9)الدروس  اإلنسان التكاثر اجلنسي عند

 (2018 – 2017) الثانوي العلمي الثالث
 أجب عن األسئلة التالية: السؤال الثاني:

 الغدد امللحقة –األقنية الناقلة للنطاف  –يتكون من اخلصيتني  مم يتكون جهاز التكاثر الذكري لدى اإلنسان؟   -1

 متى تتشكل اخلصيتان وأين؟ ومتى تهاجر إىل كيس الصفن -2

 اخلصيتان يف املراحل اجلنينية األوىل داخل التجويف البطين , تهاجران قبل الوالدة إىل جتويف خارج اجلسم يدعى كيس الصفن أتنش 

 حرارة اخلصيتني ويف احلرارة املنخفضةكيف حتتفظ اخلصيتني بدرجة احلرارة املثلى لتشكل النطاف عند ارتفاع   -3

 يتم ذلك من خالل اسرتخاء عضالت جدار كيس الصفن وتقلصها  

 درجة مئوية تسرتخي عضالت كيس الصفن مبعدة إياهما عن اجلسم لتؤمن درجة حرارة أبرد 35فعندما تتجاوز درجة حرارة اخلصيتني  -

 ر كيس الصفن مقربة إياهما اكثر إىل التجويف البطين إلبقاء اخلصيتني يف درجة احلرارة املثلىاما يف درجات احلرارة املنخفضة فتتقلص عضالت جدا -

( 4-1فص( يف كل فص ) 250حتاط اخلصية بغالف ليفي وهي مقسمة داخليًا بواسطة حواجز على عدد كبري من الفصوص )  ما بنية اخلصية؟ -4

 خاليا بينية تفرز احلاثات اجلنسية الذكرية من األنابيب املنوية امللتفة ,ويوجد بني األنابيب

 عدد القنوات الناقلة للنطاف. وعدد الغدد امللحقة. -5

 اإلحليل -3األسهر   -2الرببخ   -1 القنوات الناقلة للنطاف: 

 غدتا كوبر )الغدتان اإلحليليتان( -3املوثة أو الربوستات  -2احلويصالن املنويان  -1 الغدد امللحقة : 

 متى يبدأ تشكل النطاف وهل يتوقف ؟ وما مراحل اخلاليا اليت مير بها تشكل النطاف وما الصيغة الصبغية لكل منها؟   -6

 يبدأ تشكل النطاف يف سن البلوغ ويستمر مدى احلياة مع اخنفاضه مع تقدم العمر  

   2nاملنسليات املنوية  -2n                  2املنوية  خاليا الظهارة املنشئة املوجودة يف القسم احمليطي من األنابيب -1املراحل: 

  1nخلية منوية ثانوية  -2n                                                                                      4خلية منوية أولية  -3            

 1nنطاف  -1n                                                                                                  6منويات  -5            

 .عدد النطاف الناجتة عن خلية منوية واحدة ما اخلاليا اليت يصيبها االنقسام املنصف أثناء تشكل النطاف وماذا ينتج عنه؟  وما -7

 1nلتعطي خليتني منويتني ثانويتني  2nيطرأ االنقسام املنصف األول على اخللية البيضية األولية  

  1nتكمل كل خلية منوية ثانوية االنقسام املنصف الثاني لتعطي منويتني  

 عدد النطاف الناجتة عن خلية منوية واحدة هو أربع نطاف 

 ما التغريات اليت تطرأ على املنوية أثناء متايزها إىل نطفة؟ -8

 تفقد املنوية معظم هيوالها  -2                           يف مقدمة رأس النطفة يتحول جهاز غوجلي إىل جسيم طريف يتوضع -1 

 يظهر هلا ذيل-4                      تصطف اجلسيمات الكوندرية حول بداءة السوط يف القطعة املتوسطة  -3 

 ن : م تتألف ما األجزاء الرئيسية اليت تتكون منها النطفة؟ وماذا حيوي كل جزء منها . -9

 حيوي نواة خاوية متكثفة أحادية الصيغ الصبغية مع طبقة رقيقة من السيتوبالزما وغشاء سيتوبالمسي حييط بها الرأس :-1  

 وجسيم طريف حيتوي أنظيمات حالة               

 الالزمة لداء عملياتها احليوية حتتوي كم وفري من اجلسيمات الكوندرية )املتقدرات( اليت تزود النطفة بالطاقة القطعة املتوسطة :-2  

 كما حتتوي عل مريكزين متعامدين قريب و بعيد                            

   يتكون من سوط مؤلف من انيبيبات دقيقة تنشأ من املريكز البعيد وحييط مبعظمه غمد وتبقى نهايته حرةالذيل : -3  

 وكم تبلغ درجة محوضته.مما يتكون السائل املنوي؟ وما نسبة كل جزء؟  -10

 % من حجم السائل املنوي60مفرزات احلويصالن املنويان وتشكل  -1يتكون من :  - 

 %30مفرزات الربوستات وتشكل  -2                 

 مفرزات اخلاليا الغدية املخاطية وغدتا كوبر-3                 

 %10النطاف وتشكل  -4                 

 7,5وضة السائل املنوي حوالي تبلغ درجة مح - 

 كم يبلغ حجم السائل املنوي ؟ و ملاذا تكون النطاف يف حالة عدم حركة نسبييًا يف بداية القذف؟ وملاذا تصبح نشيطة احلركة تلقائيًا -11

 ( أيام5-3( مل عند القذف بعد راحة )3-2يبلغ حجم السائل املنوي حوالي ) -  

 يف بداية القذف بسبب لزوجة السائل املنويتكون النطاف عدمية احلركة  -  

 تصبح النطاف نشيطة احلركة تلقائيا بتأثري مفرزات الربوستات -  



 

 كم يبلغ عدد النطاف يف كل ) مل( ومتى يعد الشخص فيزيولوجيا يف حالة عقم غالبًا -12

  مل( يعد الشخص يف حالة عقم \مليون نطفة 20إذا قل العدد عن ) –مل (  \مليون نطفة150 -100العدد الطبيعي للمطاف حوالي ) 

 .ما فرتة حياة النطاف يف األقنية الذكرية؟ وكم يبلغ عمر النطاف األعظمي يف جسم األنثى ؟ وعلى ماذا يتوقف ذلك -13

 يف األقنية الذكرية : تكون النطاف قادرة على احلياة لعدة أسابيع - 

 ( ساعة 48 - 24) يف جسم األنثى : يبلغ عمرها األعظمي: بني - 

 ( القنية التناسلية لألنثىPHدرجة محوضة ) -2        املدخر الغذائي للنطفة   -1   ويتوقف ذلك على:

 عوامل كيميائية -5عدم اهلبوط اخلصيوي   -4عوامل وعائية   -3عوامل غذائية   -2عوامل فيزيائية   -1 عدد العوامل املؤثرة يف تشكل النطاف؟  -14

  تدعى احلاثات اجلنسية الذكرية وما  أهمها؟ ومن يفرزها ومتى يزداد إفرازها.ماذا  -15

  ,    األندروسينيديون –الدايهدروتستوسرتون  –تدعى احلاثات اجلنسية الذكري مبجوعها : األندروجينات وهي : التستوسرتون 

 تفرز من اخلاليا البينية يف اخلصية ويزداد إفرازها عند البلوغ

 االت اليت يتم فيها إىل جتميد النطاف واالحتفا  بها حلني االتتعما  ما احل -16

 إصابة شخص بأمراض اخلصية اليت تستدعي العالج باألشعة أو بالعالج الكيماوي مما يؤثر سلبًا على تشكل النطاف -1 

 استئصال اخلصيتني )إذ ميكن مجع النطاف وختزينها قبل إجراء العملية( -2 

 األسهرين مينع تدفق النطاف إىل اخلارج فتبقى يف الرببخانسداد  -3 

 ما احلاثتان النخاميتان الذكريتان ؟ وما دور كل منها ؟ وما دور الوطاء يف إفراز هذه احلاثات -17

 :  تعد مسؤولة عن تشكل النطاف  FSHاحلاثة املنبهة للجريب - 

 على إفراز التستوسرتون :حتفز اخلاليا البينية LHاحلاثة امللوتنة )املصفرة( - 

 وحترض هذه احلاثة النخامة األمامية على GnRHيفرز الوطاء حاثة عصبية عند الذكر هي احلاثة املطلقة حلاثات املناسل  - 

 FSH -LHإفراز احلاثتني املنهتني للمناسل  

 املهبل -4الرحم   -3 للبيوض  القناتني الناقلتني -2املبيضني  -1من:   يتألفمم يتكون اجلهاز التكاثر األنثوي.  -18

  . ما بنية املبيض ؟ وماذا حيتوي بداخله  -19

 املبيض من : منطقة حميطية تدعى القشرة و أخرى داخلية تسمى اللب  يتألف

 القشرة على العديد من الرتاكيب كيسيه الشكل تسمى اجلريبات حتتوي

  .  مم يتألف الرحم ؟ وما دوره -20

 من ثالث طبقات : خارجية مصلية و وسطى عضلية ملساء و داخلية خماطية غزيرة باألوعية الدموية يتألف

 : يقوم بتأمني حاجات اجلنني وتعشيشه خالل احلمل وحتث تقلصاته على حدوث الوالدة يف نهاية احلملدوره 

 ماذا تشكل يف نهايتها ؟ وما دور اخلاليا الغدية فيها؟كيف يتصل املبيض مع الرحم ؟ما و يفة اخلاليا املهدبة املبطنة للقناة ؟و -21

 يتصل املبيض مع الرحم عن طريق قناة ناقلة للبيوض )نفري فالوب( 

 (وظيفة اخلاليا املهدبة املبطنة للقناة حتريك اخللية البيضية باجتاه الرحم , وتتسع نهايتها القريبة من املبيض لتكون الصيوان )البوق 

 تفرز مادة خماطية اخلاليا الغدية 

 الصيوان او البوق هي نهاية القناة الناقلة للبيوض املتسعة والقريبة من املبيض  ما هو الصيوان )البوق( وما دور األهداب املوجودة فيه؟ -22

 يضدور األهداب املوجودة يف البوق: تساعد بفضل حركتها على دخول اخللية البيضية الثانوية إليه بعد خروجها من املب 

 أذكر بالرتتيب أنواع اجلريبات يف مبيض أنثى بالغة وما اخللية اجلنسية املوجودة يف كل منها . وما صيغتها الصبغية. -23

 2nجريب أبتدائي : حيوي منسلية بيضية صيغتها  -1 

 2nجريب أولي: حيوي خلية بيضية أولية صيغتها -2 

 2nجريب ثانوي: حيوي خلية بيضية أولية صيغتها  -3 

 2nجريب جويف : حيوي خلية بيضية أولية صيغتها  -4 

 1nجريب ناضج: حيوي خلية بيضية ثانوية صيغتها -5 

 ما نوع اجلريبات اليت توجد يف مبيض األنثى عند الوالدة ؟ وكم ينضج  منها؟ ومن أين تنشأ ؟ومتى تبدأ هذه اجلريبات بالنمو. -24

 جريب فقط 400ينضج منها حوالي  االبتدائيةجلريبات عندما تولد األنثى يكون يف مبيضها آالف ا 

 تظل اجلريبات هاجعة لتبدأ بالنمو عند سن البلوغ –من خاليا الظهارة املنشئة املوجودة يف قشرة املبيض  أتنش 

 متى تتعرض اخللية البيضية األولية لالنقسام املنصف األو  ؟ وماذا ينتج عنه ؟ وما صيغة كل منهما. -25

 1nوكرية قطبية أوىل  1nء حتول اجلريب اجلويف إىل جريب ناضج وينتج عنه خلية بيضية ثانوية يف أثنا 

 متى تتابع اخللية البيضية الثانوية االنقسام املنصف الثاني ؟ وماذا تعطي. -26

 مصريها الزوال 1nوكرية قطبية ثانية  1nتتابع اخللية البيضية الثانوية االنقسام املنصف الثاني إذا حدث إلقاح فتعطي بويضة  



 

 ما بنية اخللية البيضية الثانوية ؟ ماذا حييط بها ؟ ما صيغتها الصبغية . -27

 هلا غشاء هيولي وتوجد يف هيوالها احمليطية احلبيبات القشرية وضمن اهليوىل نواة اخللية البيضية الثانوية وقد توقف فيها االنقسام  - 

 1n. صيغتها الصبغية  االستوائيلطور املنصف الثاني يف ا 

  املشع, يليه املنطقة الشفيفة , ثم اجملال حول اخللية البيضية الثانوية اإلكليلتشكل  جريبيةحييط بها خاليا - 

 متى تبدأ الدورة اجلنسية عند الفتاة ؟ومتى تتوقف؟ وكيف تقسم التغريات اليت حتدث ضمن الدورة اجلنسية. -28

 )الضهي( اليأس( سنة لذلك يدعى هذا العمر سن 50-45تبدأ الدورة اجلنسية عند البلوغ وتتوقف بشكل نهائي حوالي ) - 

 تقسم التغريات اليت حتدث يف الدورة اجلنسية إىل دورة مبيضية و دورة رمحية - 

 ما؟ ومباذا ينتهي؟متر الدورة املبيضية بطورين ما هما؟ وما مدة كل منهما؟  ومباذا يبدأ كل منه -29

 الطور اجلرييب : مدته أسبوعني يبدأ بنمو جمموعة من اجلريبات األولية يصل واحد منها إىل النضج )املسيطر( ينتهي باإلباضة -1  

 الطور األصفري: مدته أسبوعني يبدأ بعد اإلباضة بتشكل اجلسم األصفر من بقايا اجلريب املتمزق وينتهي بضمور اجلسم األصفر-2  

 FSHاحلاثة املنبهة للجريب    ما احلاثة املسؤولة عن تطور جريب أولي إىل ناضج . -30

 تفرزان من النخامة األمامية – LHوالزيادة املفاجئة يف تركيز   FSHحاثة   ما احلاثتان ا اللتان حتدث حتت تأثريهما حادثة اإلباضة؟ ومن يفرزهما. - 31

  LHتتحول بقايا اجلريب الناضج املتمزق إىل جسم أصفر بتأثري حاثة   ما مصري اجلريب الناضج املتمزق بعد اإلباضة ؟ وما احلاثة املسؤولة عن ذلك - 32

 تقسم الدورة الرمحية إىل طورين ما هما ؟ وما التغريات اليت حتدث يف كل منهما -33

 تتجدد خماطية الرحم املتبقية وتزداد ثخانتها الطور التكاثري: يلي نهاية الطمث وفيه -1 

 تنمو الغدد اليت تفرز سائاًل خماطيًا غنيًا بالغليكوجني –تغزر األوعية الدموية  –الطور اإلفرازي :  تستمر بطانة الرحم بالثخانة  -2 

 عى هذه احلادثة ؟ وإىل ماذا تشري .ما مصري خماطية الرحم يف نهاية الطور اإلفرازي إذا مل حيدث إلقاح وتعشيش ؟ وماذا تد -34

 ( أيام 7-5تتمزق بطانة الرحم وتنسلخ وخترج مع الدم النازف من الشعريات الدموية املتمزقة ويستمر من ) 

  وتشري إىل بدء دورة جنسية جديدة, تدعى هذه احلادثة بالطمث  

 فرز كل منها.ما هي احلاثات اليت تنسق بني الدورتني الرمحية واملبيضية؟ ومن ي -35

 : ويفرزها الوطاء GnRHاحلاثة املطلقة حلاثات املناسل  -1 

 : وتفرزان من النخامة األمامية LHواحلاثة املصفرة  FSHاحلاثة املنبهة للجريب  -2 

 اإلسرتوجينات والربوجسرتونات : ويفرزها املبيض-3 

 ما العوامل املؤثرة يف الدورة اجلنسية؟ -36

 .الصدمات العاطفية القوية واإلجهاد قد يؤديان إىل تقديم الدورة اجلنسية أو تأخريها -1 

 .ورم الغدة النخامية الذي يؤدي إىل غياب الدورة اجلنسية -2 

 ما مصري اجلسم األصفر يف حا  حدوث إلقاح ويف حا  عدم حدوثه؟ وماذا يسمى يف احلالتني. -37

 ى مستمر يف نشاطه بإفراز احلاثات اجلنسية األنثوية حتى الشهر الثالث من احلمل ويدعى :جسم احلمليف حال حدوث إلقاح ومحل يبق -

 إذا مل حيدث إلقاح ومحل فإن اجلسم األصفر يضمر يف نهاية الدورة اجلنسية ويدعى عندئذ اجلسم األبيض - 

ا القشرة الداخلية للجريب الناضج يف الطور اجلرييب واجلسم األصفر يف الطور أهمها األسرتاديول تفرزها خالي ما أهم األترتوجينات ؟ ومن بفرزها. -38

 وتفرزها املشينة بعد الشهر الثالث من احلمل ,  األصفري

  ومن املشيمة بعد الشهر الثالث من احلمل أهمها الربوجسرتون ويفرز من اجلسم األصفر خالل الطور األصفري ما أهم الربوجسرتونات ؟ ومن يفرزه . -39

 ما العوامل اليت تسهل دخو  اخللية البيضية الثانوية إىل إحدى القناتني الناقلتني للبيوض  -40

 وجود تيار من السائل جيري حنو فوهة البوق -2وجود ظهارة مهدبة للبوق )الصيوان(  -1  

 .سيم الطريف للنطفة ؟ وما دورهااليت حيررها اجللنطاف؟ و ما األنظيمات أين تلتقي اخللية البيضية الثانوية مبئات ا -41

 يف الثلث األعلى من القناة الناقلة للبيوض   

 املشع واجتياز املنطقة الشفيفة للخلية البيضية الثانوية اإلكليلأنظيم الرتبسني : تفيد يف تفكيك  أنظيم اهليالورونيداز و 

 طفة اجتيازها للوصو  إىل نواة اخللية البيضية الثانويةما املناطق اليت على الن -42

 غشاء اخللية البيضية الثانوية –اجملال حول اخللية البيضية الثانوية  –املنطقة الشفيفة  –املشع  اإلكليل 

 ء اخللية البيضية الثانويةما مظاهر النشاط الفيزيولوجي الذي يطرأ على اخللية البيضية الثانوية عندما يلتحم غشاء رأس النطفة بغشا -43

 كيف يتشكل غشاء اإلخصاب ؟ ومادوه -    

ي إىل يطرح حمتوى احلبيبات القشرية من الداخل إىل اخلارج من نقطة دخول النطفة فيتشكل حول اخللية البيضية الثانوية غشاء اإلخصاب الذي يؤد

 تالشي اخلاليا والنطاف احمليطة باخللية البيضية الثانوية لذلك ال تدخل اخللية البيضية الثانوية إال نطفة واحدة 

 .ة اخللية البيضية الثانوية االنقسام املنصف الثاني؟ وماذا ينتج عنهمتى تتابع نوا -44

 1nوالكرية القطبية الثانوية  1nبعد دخول النطفة إىل اخللية البيضية الثانوية وينتج بويضة  



 

 .غتها الصبغيةأين تلتقي النواتان الذكرية واألنثوية أحاديتا الصيغ الصبغية؟ وكيف تتشكل نواة البيضة امللقحة؟ وما صي -45

  يزول الغشاءان النوويان للنطفة والبويضة ويتقابل كل صبغي ذكري مع قرينه األنثوي فتتشكل نواة البيضة امللقحة يف مركز البويضة ,  

  2nثنائية الصيغة الصبغية 

ان ختضع البيضة امللقحة لسلسلة من تتشكل بعد . ة وأين تتشكل ؟ ومن أين تستمد غذائها ؟ وماذا تعطي بانقسامهاالتويتكيف تتشكل   -46

 خالل أربعة أيام تسمى التويتة, االنقسامات اخليطية ضمن القناة الناقلة للبيوض حبيث تصبح كرة صغرية من اخلاليا

  تستمد غذائها من مدخرات اخللية البيضية الثانوية ومن مفرزات القناة الناقلة للبيوض

 تتألف من : ا تعطي مكوناتهامم تتألف الكيسة األرومية ؟ وماذ  -47

       األرومة املغذية اليت ستعطي األغشية اليت تدعم اجلنني وحتميه-3الكتلة اخللوية الداخلية اليت ستعطي اجلنني -2جوف مملوء بسائل  -1

  ثناء ذلك؟متى تصل الكيسة األرومية إىل جوف الرحم ؟ وماذا يطرأ على كل الكيسة األرومية و املنطقة الشفيفة  أ  -48

   يف اليوم السادس او السابع بعد اإلخصاب تصل الكيسة األرومية إىل جوف الرحم

  الرحم ختتفي يف أثنائها املنطقة الشفيفة بالتدريج. تصبح خاليا الكيسة األرومية من جهة الكتلة اخللوية الداخلية على متاس مع خاليا خماطية

حيدث بني اليوم السادس واليوم التاسع بعد اإلخصاب حيث تلج خاليا . وماذا يتشكل يف هذه املرحلةمتى حيدث االنغراس؟ وكيف يتم ذلك ؟  -49

 الكيسة الرومية داخل خماطية الرحم واليت تتحول على خمتلط خلوي مكون من النوى واهليوىل فقط , يف هذه املرحلة يبدأ تشكل الكوريون

 . األرومية أثناء ذلك ؟ وماذا يبدا عندهامتى حيدث التعشيش وماذا يطرأ على الكيسة  -50

  يف اليوم احلادي عشر من اإلخصاب , تصبح الكيسة األرومية حماطة بكاملها باملختلط اخللوي , يبدأ عندها احلمل

 .يفرز الكوريون حاثة ماهي؟ وما دورها ؟ وإىل ماذا يشري زيادة تركيز هذه احلاثة يف بو  املرأة -51

إفراز  , تنتقل إىل دم األم ومتنع تراجع اجلسم األصفر وتدفعه إىل االستمرار بعمله يف HCGالبشرية املنبهة للغدد التناسلية احلاثة املشيمانية 

 الربوجسرتون واألسرتاديول اللذين يساعدان على إمتام احلمل والتعشيش,  يشري إىل حدوث احلمل وهذا مبدأ اختبار احلمل 

  الداخلية للكيسة األرومية جوفان ما هما؟ ومباذا حياط كل منهمايظهر ضمن الكتلة اخللوية  -52

 حييط به غشاء السلى )األمنيون( اجلوف السلوي: -1 

 حييط به غشاء الكيس احملي اجلوف احملي : -2 

 يتكون القرص اجلنيين إىل ثالث وريقات ماهي هذه الوريقات ؟ وماذا يعطي كل منها؟ -53

 اجلهاز العصيب الوريقة اخلارجية: -1 

 اجلهاز اهليكلي والعضلي الوريقة الوسطى: -2 

 السبيل اهلضمي الوريقة الداخلية: -3 

  متى تتكون األعضاء األتاتية للجنني ؟ ومتى يصبح اجلنني قادرا على احلياة مستقاًل عن أمه ؟ وملاذا -54

 ح قادرًا على احلياة مستقاًل عن أمه يف نهاية الشهر السادستتكون معظم األعضاء األساسية للجنني يف الشهر الثالث من احلمل, يصب

 الن أعضائه و أجهزته قد اكتمل تشكلها وأصبحت قادرة على القيام بوظائفها والسبب:

 ما مراحل تشكل املشيمة  . -55

 تنمو األرومة املغذية للكيسة األرومية وتتحول إىل غشاء خارجي يسمى املشيماء )الكوريون( -1 

 جمااًل أوسع للمضغة تظهر استطاالت إصبعية الشكل من املشيماء تدعى الزغابات الكوريونية واليت تفرز انظيمات حتل النسيج املبطن للرحم فاسحة -2 

كل املشيمة يف تنفتح األوعية الشعرية املوجودة يف البطانة الرمحية فيتدفق دم األم إىل األفضية احمليطة بالزغابات الكوريونية , وبعد مدة تتش -3 

 املكان الذي انغرست فيه الزغابات الكوريونية

 .كيف يتصل اجلنني باملشيمة ؟ وكيف حتدث املبادالت بني دم األم ودم اجلنني؟ وملاذا ال ميتزج الدمان -56

  ا الزغابات الكوريونية إىل شعريات دموية ,يتصل اجلنني باملشيمة بوساطة احلبل السري الذي حيتوي على الشرايني الذاهبة إىل املشيمة وتتفرع عند دخوهل 

 تنتقل املواد بني دم األم ودم اجلنني عرب هذه الشعريات , ويعود الدم إىل اجلنني عرب األوردة اليت تسري يف احلبل السري أيضًا 

  ال ميتزج الدمان ألن دم اجلنني يبقى حبيس الشعريات املوجودة يف الزغابات الكوريونية 

 تفرز من اجلسم األصفر واملشيمة والرحم وتسبب تليني االرتفاق العاني عند نهاية مدة احلمل لتسهيل عملية الوالدة. دورها ما من أين تفرز حاثة الريالكسني و -57

                                               تفرز من املشيمة وتؤدي إىل تقلص جدار الرحم دورها من أين تفرز حاثة الربوتتاغالندين عند نهاية مدة احلمل؟ وما -58

 . ما احلاثات املسببة لنمو الغدد الثديية؟ وما احلاثات املسؤولة عن إنتاج احلليب و إفراغه -59

 األسرتاديول تنمو الغدد الثديية خالل احلمل بتأثري حاثيت الربوجسرتون و

 الدور األساسي يف إنتاج احلليب و إفراغه تؤدي حاثتا الربوالكتني واألكسيتوسني

على  الحتوائهإن احلليب الذي يتم إفرازه بعد الوالدة مباشرة يدعى اللبأ , وهو مهم  . ما هو احلليب الذي يتم إفرازه بعد الوالدة مباشرة؟ وما أهميته -60

 ع من األمراضتراكيز عالية من األضداد . ويؤمن للرضيع درجة عالية من املناعة ضد طيف واس



 

 اذكر وتائل منع احلمل  وما مبدأ كل منها -61

 وضع حاجز بني النطفة واخللية البيضية الثانوية كالواقي الذكري عند الذكر والقلنسوة عند األنثى املوانع احلاجزية: -1 

 املرأةربط القناتني الناقتني للبيوض او قطعهما عند  -أي قطع األسهرين عند الرجل   التعقيم : -2  

 االتصال اجلنسي يف وقت اإلباضة وهي وسيلة غري مضمونة  بجتن الوسائل التنظيمية: -3 

 توقف تطور اجلريبات وحدوث اإلباضة ألنها حتوي مواد كيميائية شبيهة باحلاثات اجلنسية األنثوية حبوب منع احلمل: -4 

 ( سنوات4-2يثري خماطية الرحم ومينع التعشيش ومدة االستخدام ) اللولب: -5 

 ما هو مبدأ تقانة اإلخصاب املضاعف ؟ وما احلاالت اليت تستخدم فيها -62

 وتلقح بنطفة أخذت من زوجها ثم ترتك يف وسط مناسب ضمن أنبوب اختبار حتى مرحلة التويتة ,  املرأةيتم فصل خلية بيضية ثانوية من مبيض  

 م يعاد زرعها يف رحم الزوجة نفسها إىل أن تتطور وتنمو إىل جنني. تستخدم يف احلاالت التالية:ث

 انسداد القناتني الناقلتني للبيوض عند الزوجة - 

 قلة عدد النطاف أو ضعف حركتها عند الزوج - 

 العقم ملدة طويلة من دون معرفة األسباب - 

 األيدز –الزهري)السفلس(  –ما العامل املسبب لكل من : السيالن  -63

 جراثيم املكورات البنيةالسيالن:  - 

 جرثومة اللولبية الشاحبة الزهري: - 

 HIVفريوس اإليدز :  - 

 الزهري وكيف يعاجل املرضان –ما أعراض كل من : السيالن  -64

 عد مدة وجيزة مع البول قيح ويصاحب ذلك آالم شديدةصعوبة يف التبول وخيرج من املريض ب السيالن: - 

 ظهور ندب يف األعضاء التناسلية .   يعاجل املرضان بشكل مبكر باملضادات احليوية الزهري: - 

 ما العمل املسبب ملرض اإليدز ؟ وما مدة حضانة األيدز ؟ وماذا حيدث يف كل مرحلة من مراحل املرض -65

 أشهر وعدة سنوات 6ترتاوح بني : مدة احلضانة -   HIVفريوس   العامل املسبب للمرض: 

درجة احلرارة  مير املريض بعدة مراحل تبدأ بتضخم العقد اللمفية يليها الشعور الدائم باإلرهاق والفقد السريع للوزن واالرتفاع املستمر واملتكرر يف 

 مع غزارة التعرق لياًل ثم يليها األعراض األتية:

 اإلصابة بسرطان ساركوما كابوسي ويتميز بوجود بقع أرجوانية اللون على اجللد وحتاط كل بقعة حبافة من التورم اجللد : -أ

 حيدث ضيق يف التنفس وسعال جاف مستمر والتهاب رئوي اجلهاز التنفسي: -ب

 اإلصابة بالتهاب الكبد و إصابة الفم واحللق بأنواع من الفطريات اجلهاز اهلضمي: -ج

 يصاب املريض بالتشتت العقلي وبالتهاب الدماغ ز العصيب:اجلها -د

 أعط تفسريًا علميًا ملا يلي: :الثالثالسؤال 

 ( أي أقل بدرجتني من درجة حرارة اجلسم الطبيعية35ألن الدرجة املثلى لتشكل النطاف حوالي )هجرة اخلصيتني إىل كيس الصفن خارج جتويف البطن.  -

 ألن اخلصية تقوم بإفراز احلاثات اجلنسية الذكرية وتلقي بها يف الدم مباشرة )غدة ذات إفراز داخلي(. إفراز مضاعفاعتبار اخلصية غدة ذات  -

 وتنتج النطاف وتلقي بها يف القنوات الناقلة )غدة ذات إفراز خارجي( 

 اخلصيتني عن اجلسم وتؤمن درجة احلرارة األبردلتبعد . درجة مئوية 35اترتخاء عضالت جدار كيس الصفن عندما تتجاوز درجة حرارة اخلصتني  -

 لتقرب اخلصيتني اكثر من التجويف البطين وبالتالي إبقاء اخلصيتني يف درجة احلرارة املثلى.تتقلص عضالت جدار كيس الصفن يف درجات احلرارة املنخفضة -

 ة البول املتبقي يف اإلحليل لتساعد على تعديل محوض. تفرز الغدد امللحقة عند الذكر مادة قلوية التأثري -

 ليسهل حركة النطاف. يعمل السائل الذي يفرزه الربوتتات على ختفيف لزوجة السائل املنوي -

 بسبب زيادة إفراز التستوسرتون.  هور الصفات اجلسمية الثانوية للذكر عند البلوغ -

 احتفاظ النطاف حبيويتهاألن اخنفاض درجة احلرارة يطيل زمن . 173-ميكن حفظ النطاف حتت درجة  -

 ألنه يفرز مادة إنهيبني املثبطة لنمو اجلريبات األولية اليت بدأت بالنمو معه. ال يصل إىل مرحلة النضج إال جريب أولي واحد يدعى اجلريب املسيطر -

 إن املادة املخاطية اليت يفرزها عنق الرحم  تكون تبب للعقم عند املرأة -

 يف الغالب وتغدو سائلة خالل اإلباضة لكنها لدى بعض النساء تكون كثيفة القوام دومًا فتعيق مرور النطاف ألنها تكون كثيفة القوام 

 سهيل مرور النطافلت  .تغدو املادة املخاطية اليت يفرزها عنق الرحم تائلة خال  اإلباضة-

 ادة إفراز اإلسرتوجينات و أهمها اإلسرتاديولبسبب زي.  تراكم كميات من الشحوم حتت اجللد يف بعض مناطق اجلسم عند األنثى -

   LHبسبب حتول بقايا اجلريب الناضج املتمزق بعد اإلباضة إىل جسم أصفر بتأثري حاثة . يتكون اجلسم األصفر بعد اإلباضة مباشرة -

 بسبب ورم يف الغدة النخامية . غياب الدورة اجلنسية عند املرأة -



 

  FSHألن حاثة الربوجسرتون متنع تطور اجلريبات عن طريق تثبيط إفراز حاثة . احلمل توقف الدورة اجلنسية خال  مدة -

 ألنه مادة فعالة ملنع تطور اجلريبات.  يستخدم الربوجسرتون يف حبوب منع احلمل -

 نفسيةألنه يزيد من األكسدة الت . يؤدي الربوجسرتون إىل زيادة معد  االتتقالب و ارتفاع حرارة اجلسم عند املرأة -

 بسبب تشكل اجلسم األصفر من بقايا اجلريب الناضج املتمزق بعد اإلباضة. ارتفاع نسبة حاثة الربوجسرتون بعد اإلباضة مباشرة -

يولي ألن اجلسيم الطريف للنطفة يعطي خيطًا يرتبط مبستقبالت نوعية يف الغشاء اهل. ال ميكن تلقيح اخللية البيضية الثانوية إال بنطفة النوع نفسه -

 )املستقبل( و املفتاح )اخليط(, للخلية البيضية الثانوية و بآلية مماثلة للقفل

بسبب تشكل غشاء اإلخصاب حول اخللية البيضية الثانوية و الذي يؤدي إىل تالشي اخلاليا , يدخل اخللية البيضية الثانوية إال نطفة واحدة فقط -

 والنطاف احمليطة باخللية البيضية الثانوية

 ألن االنقسامات اليت تطرأ على البيضة امللقحة ال ترتافق بزيادة احلجم.  تكون التوتية أكرب حجمًا من البيضة امللقحةال -

 اليت تنتقل إىل دم األم ومتنع تراجع اجلسم األصفر وتدفعه إىل االستمرار بعمله HCGألن الكوريون يفرز احلاثة . عدم ضمور األصفر يف األشهر األوىل من احلمل -

 ألن أعضاءه و أجهزته قد اكتمل تشكلها و أصبحت قادرة على القيام بوظائفها. يصبح اجلنني قادرا على احلياة مستقاًل عن أمه يف نهاية الشهر السادس -

 ل الفضالت النرتوجينية من دم اجلننيألنها تزي.  تلعب املشيمة دور جهاز إطراح -

 من دم األم وتطرح فيه ثنائي أكسيد الكربون ألنها تأخذ االكسجني.  تلعب املشيمة دور الرئتني -

 ألنها حتمل األغذية املنحلة من دم األم إىل دم اجلنني. تلعب املشية دور جهاز هضم -

 لى إفراز اإلسرتوجينات والربوجسرتونات وذلك بعد ضمور اجلسم األصفر يف نهاية الشهر الثالثألنها تعمل يف أثناء احلمل ع. تعد املشيمة غدة صماء -

 ألن دم اجلنني يبقى حبيس الشعريات الدموية املوجودة  يف الزغابات الكوريونية. ال ميتزج دم األم مع دم اجلنني -

                  على تراكيز عالية من األضداد الحتوائه. ضيؤمن اللبأ للرضيع درجة عالية من املناعة ضد طيف واتع من األمرا -

  ألنه يثري خماطية الرحم فيمنع التعشيش. اتتخدام اللولب مينع التعشيش واحلمل -

 ألن استخدامه ولو ملرة واحدة ميكن أن يؤدي إىل العقم مدى احلياة. اجننبال جيوز اتتخدام اللولب إال من نساء تبق أن  -

 ألن الفريوس يستطيع املرور عرب حاجز املشيمة. مرض اإليدز من األم املصابة إىل جنينها خال  احلملينتقل  -

 :اذكر وظيفة واحدة لكل من: الرابعالسؤال 

 تنتج النطاف –إفراز احلاثات اجلنسية الذكرية  اخلصية: -
 (إنتاج النطاف )األعراس الذكرية : األنابيب املنوية -

               تفرز احلاثات اجلنسية الذكرية : اخلاليا البينية -

                                                   املستودع الرئيس للنطاف وتكتسب فيه النطاف القدرة على احلركة الذاتية  :الرببخ -

   ينقل النطاف إىل اإلحليل :األتهر -

 تفرز سائل خماطي يضاف إىل النطاف –للبول والنطاف كل يف حينه  قناة بولية تناسلية تعد ممرًا مشرتكا :اإلحليل -

 الربوستاغالندين                                                        و  Cكميات قليلة من فيتامني  –تقوم بإفراز سائل قلوي لزج غين بسكر الفواكه لتزويد النطاف بالطاقة   :احلويصالن املنويان -

 تفرز سائل حلييب قلوي حيتوي على شوارد الكالسيوم الذي يعمل: (:ة)الربوتتاتاملوث -

 يعدل من محوضة البول املتبقي يف اإلحليل -                        ختفيف لزوجة السائل املنوي ليسهل حركة النطاف -                       

  ينشط حركة النطاف -                             يعدل محوضة املهبل عند األنثى يف أثناء االقرتان -                       

  إىل أعلى الرحمله دور يف تقلص الرحم عند املرأة أثناء االقرتان , يساعد على حركة السائل املنوي و وصوله  :الربوتتاغالندين الذي يفرزه احلويصالن املنويان  -

                                            لضارة إليهاتعد املصدر الغذائي للمنويات اليت تنمو وتتمايز وتصبح نطافاً ناضجة, تسهم يف تشكيل احلاجز الدموي اخلصيوي الذي مينع وصول املواد ا :خاليا ترتولي -

 املتقدرات اليت تزود النطفة بالطاقة الالزمة ألداء عملياتها احليويةحتتوي كم وفري من : القطعة املتوتطة -

 ظهور الصفات اجلنسية الذكرية األولية تشكل األعضاء اجلنسية - :التستوترتون يف املرحلة اجلنينية -

 هجرة اخلصيتني إىل كيس الصفن قبل الوالدة -                                            

 زيادة حجم األعضاء الذكرية وكيس الصفن -ظهور الصفات اجلنسية الثانوية وهي: ظهور الشعر على الوجه واجلذع واألطراف والعانة  -أ ون عند البلوغ:التستوترت -

 ضخامة العضالت وقوتها –صوت خشونة ال –الصفة العدوانية عند الذكور                                                                                   

 ينشط تكوين النطاف يف اخلصية -ب                                

 يزيد عمر النطاف املخزنة يف الرببخ -ج                                

- FSH :تعد مسؤولة عن تشكيل النطاف عند الذكر                                          

- LH  :حتفز اخلاليا البينية على إفراز التستوسرتون  عند الذكر 

                                                 يةتشكيل األعراس األنثو –إفراز احلاثات اجلنسية األنثوية   املبيض: -

 تصل املبيض بالرحم القناة الناقلة للبيوض: -

 حتريك اخللية البيضية الثانوية باجتاه الرحم لبيوض:اخلاليا املهدبة املبطنة للقناة الناقلة ل -

 تقوم عن طريق حركتها باملساعدة على دخول اخللية البيضية الثانوية إليه بعد خروجها من املبيض األهداب يف الصيوان )البوق:( : -



 

                                                  يقوم بتأمني حاجات اجلنني وتعشيشه خالل احلمل  الرحم: -

 يعد طريقًا خلروج اجلنني يف الوالدة الطبيعية –مير عربه سائل الطمث  –عضو اجلماع عند األنثى  املهبل: -

- FSH تطور اجلريبات و حدوث اإلباضة ثى:نعند األ                                      

- LH :بقايا اجلريب الناضج املتمزقحدوث اإلباضة وتشكل اجلسم األصفر من   عند األنثى 

  اجلسيم الطريف: -

 البيضية الثانوية حيرر اجلسيم الطريف أنظيمات حالة )اهليالورنيداز والرتبسني( تفيد يف تفكيك اإلكليل املشع واجتياز املنطقة الشفيفة للخلية -1 

 وهلذا ال   واملفتاح )اخليط( انوية وبألية مماثلة للقفل )املستقبل(يعطي خيطًا يرتبط مبستقبالت نوعية يف الغشاء اهليولي للخلية البيضية الث-2 

 ميكن تلقيح اخللية البيضية الثانوية إال بنطفة النوع نفسه       

 يؤدي إىل تالشي اخلاليا والنطاف احمليطة باخللية البيضية الثانوية ولذلك ال اخللية البيضية الثانوية إال نطفة واحدة غشاء اإلخصاب: -

 محاية اخللية البيضية الثانوية من االلتصاق بأي مكان قبل وصوهلا إىل الرحم اإلكليل املشع: -

 األسرتاديول خالل األشهر الثالثة األوىل من احلمل اللذين حيافظان على استمرار التعشيش واحلمل إفراز الربوجسرتون و اجلسم األصفر: -

 لصفات اجلنسية األولية لدى األنثىظهور ا األترتاديو  يف املرحلة اجلنينية: -

 يأخذ احلوض شكاًل بيضويًا – ظهور الصفات اجلنسية الثانوية عند األنثى وهي : منو الثديني -أ :األترتاديو  يف مرحلة البلوغ -

 ردفني والصدر والفخذينيف ال زيادة كمية الشحم يف اجلسم وال سيما األنسجة الواقعة حتت اجللد إذ يتوضع الشحم يف املرأة بصورة خاصة  

 اكتمال منو الغدد الثديية و إعدادها إلنتاج احلليب –إعداد الرحم للحمل واستمراره   الربوجسرتون: -

 زيادة معدل االستقالب وارتفاع حرارة اجلسم ألنه يزيد من األكسدة التنفسية -                     

 ف الدورة اجلنسية خالل احلملمنع تطو اجلريبات و توق -                     

 عند التعشيش اليت تنتقل لدم األم  HCGيفرز احلاثة املشيمائية البشرية املنبهة للغدد التناسلية  الكوريون )املشيمياء(: -

 حيافظان على استمرار التعشيش واحلمل واإلسرتاديول اللذينمتنع تراجع اجلسم األصفر وتدفعه إىل االستمرار بعمله يف إفراز الربوجسرتون  : HCGاحلاثة املشيمائية البشرية  -

 تفرز خالياه السائل السلوي الذي ميأل اجلوف السلوي املوجود بني السلى واملضغة (:الغشاء السلوي )غشاء السلى -

 يدعم املضغة وحيميها من الصدمات ومينع التصاقها جبدار الرحم السائل السلوي: -

 مهم يف تكوين اخلاليا املسؤولة عن املناعة خالل األسابيع األوىل من احلمل له دور اجلوف احملي: -

 تعطي أنسجة الكائن احلي اجلديد و أنسجته الوريقات الثالث للقرص اجلنيين: -

 تفرز انظيمات حتل النسيج املبطن للرحم فاسحة جماًل أوسع للمضغة الزغابات الكوريونية: -

 يصل اجلنني باملشيمة  احلبل السري: -

 تفرز أثناء احلمل الربوجسرتون و اإلسرتاديول بعد ضمور اجلسم األصفر يف نهاية الشهر الثالث ,الرئتني  –جهاز اإلطراح  –تعمل عمل : جهاز اهلضم  املشيمة: -

 تليني االرتفاق العاني عند نهاية الوالدة لتسهيل عملية الوالدة الريالكسني: -

 يؤدي إىل تقلص الرحم ندين املفرز من املشيمة:الربوتتاغال -

 حيفز الغدد الثديية إلنتاج احلليب الربوالكتني عند الثدييات: -

 ضبط استقالب الدسم والتحكم بالتكاثر الربوالكتني عند الطيور: -

 ينظم منو الشراغيف و يؤخر عملية التحول :الربوالكتني يف الربمائيات -

 ينظم توازن املاء و امللح املياه العذبة:الربوالكتني يف أمساك  -

  إفراغ احلليب من الغدد الثديية –تعمل على تقلص جدار الرحم  األوكسيتوتني: -

 على تراكيز عالية من األضداد الحتوائهيؤمن درجة عالية من املناعة ضد طيف واسع من األمراض  اللبأ: -
 :حدد موقع كل من: اخلامسالسؤال 

                                             توجد بني األنابيب املنوية اخلاليا البينية: -                          جتويف خارج اجلسم يدعى كيس الصفنيف   اخلصية : -

 يقع داخل اخلصية  الرببخ: -

  تقعان خلف قاعدة املثانة  :احلويصالن املنويان -

   توجد وسط القضيب اإلحليل: -                                  األول من اإلحليلحتيط باجلزء  املوثة )الربوتتات(: -

 يف جدار األنبوب املنوي خاليا ترتولي: -                                       يتوضع يف مقدمة رأس النطفة اجلسيم الطريف: -

 توجد يف قشرة املبيض اجلريبات : -

 تصل املبيض مع الرحم القناة الناقلة للبيوض: -

 يتصل بالرحم عرب عنق الرحم املهبل: -

 حييط باجلوف السلوي غشاء السلى: -

 ميأل اجلوف السلوي السائل السلوي: -

  يوجد بني السلى واملضغة اجلوف السلوي: -



 

 :ما املقصود بكل من: اخلامسالسؤال 
 تصب فيه قنوات تصدر عن شبكة اخلصية وهو املستودع الرئيس للنطاف( مرت 8-4مليمرت وطوله )1أنبوب رفيع ملتف قطره  الرببخ: -

 أنبوب عضلي يقوم بنقل النطاف إىل اإلحليل األتهر: -

 قناة بولية تناسلية مشرتكة توجد وسط القضيب تعد ممرًا مشرتكًا للبول والنطاف كل يف حينه اإلحليل: -

 سم( يزداد حجمها مع التقدم بالعمر 4-3من اإلحليل أبعادها عند الشخص الطبيعي ) غدة وحيدة حتيط باجلزء األول املوثة )الربوتتات(: -

 أنبوب عضلي يصل املبيض مع الرحم مبطن بظهارة مهدبة وخاليا غدية تفرز مادة خماطية القناة الناقلة للبيوض: -

 مبرونته خالل تشكل اجلنني خماطية غزيرة باألوعية الدموية ويتميزجوف عضلي يتألف من ثالث طبقات خارجية مصلية ووسطى عضلية ملساء وداخلية  الرحم: -

 أنبوب عضلي مبطن بغشاء خماطي يتصل بالرحم عرب عنق الرحم الضيق  املهبل: -

وظيفيًا نشط  يوم وهي املرحلة اليت يصبح فيها املبيض 28جمموعة تغريات تطرأ على كل من املبيض والرحم وتتكرر دوريًا كل  الدورة اجلنسية: -

 س( سنة لذلك يدعى هذا العمر سن اليأ50-45وتتوقف بشكل نهائي حوالي )

رر اخللية وتتح هي حادثة تتم يف اليوم الرابع عشر من بدء الدورة املبيضية إذ يتمزق اجلريب الناضج واجلزء املالمس له من قشرة املبيض اإلباضة: -

 املفرزتني من النخامة األمامية LHملفاجئة يف تركيز والزيادة ا FSHالبيضية الثانوية وذلك حتت تأثري 

الشعريات الدموية  حادثة تتم يف حال مل حيدث إلقاح ومل حيدث تعشيش ومحل حيث تتمزق بطانة الرحم وتنسلخ وخترج مع الدم النازف من الطمث: -

 ( أيام ويشري الطمث إىل بدء دورة جنسية جديدة7-5املتمزقة ويستمر من )

 كرة صغرية من اخلاليا تتشكل بعد أن خنضع البيضة امللقحة لسلسلة من االنقسامات اخليطية ضمن القناة الناقلة للبيوض :التويتة -

خالياها  حادثة تتم بني اليوم السادس والتاسع بعد اإلخصاب حيث  تصبح الكيسة األرومية منغرسة بني خاليا خماطية الرحم إذ تلج االنغراس: -

 داخل خماطية الرحم واليت تتحول إىل خمتلط خلوي مكون من النوى واهليوىل فقط

 حادثة تتم يف اليوم احلادي عشر من اإلخصاب حيث تصبح الكيسة األرومية حماطة بكاملها باملختلط اخللوي التعشيش: -

 األرومية غشاء خارجي يتشكل من منو األرومة املغذية للكيسة املشيماء )الكوريون(: -

 استطاالت إصبعية الشكل تظهر من املشيماء تفرز أنظيمات حتل النسيج املبطن للرحم فاسحة جمال أوسع للمضغة الزغابات الكوريونية: -

املناعة ضد  منهو احلليب الذي يفرز بعد الوالدة مباشرة وهو مهم للغاية الحتوائه على تراكيز عالية من األضداد ويؤمن للرضيع درجة عالية  اللبأ: -

 طيف واسع من األمراض

 حالة السالمة البدنية والعقلية واالجتماعية الكاملة يف النواحي املتعلقة باجلهاز التناسلي :اإلجنابيةالصحة  -

 خارج الرحم طقطعة بالستيكية بأشكال خمتلفة يلف عليها لولب حناسي وتربط خبيط يتم وضعها يف جوف رحم املرأة ويبقى جزء من اخلي اللولب: -

 ماذا ينتج عن كل من:: السادسالسؤال 
 يؤثر ارتفاع احلرارة يف املنسليات املنوية مؤديًا إىل تشكل خاليا عديدة النوى )خاليا مشوهة( اخلصية لعوامل حرارية: تعرض -

 املنوية وبعدها يف اخلاليا املنوية األولية والثانوية وتؤدي إىل تشوهات فيها تؤثر يف املنسليات تعرض اخلصية لعوامل إشعاعية: -

 قصور يف تشكل النطاف : A-Eنقص فيتامني  -

 يؤدي إىل عدم تشكل النطاف وحدوث العقم بسبب احلرارة املرتفعة عدم اهلبوط اخلصيوي: -

 العقم عند املرأة بقاء املادة املخاطية اليت يفرزها الرحم كثيفة القوام دومًا: -
 حدوث الطمث عدم حوث إلقاح و تعشيش ومحل عند املرأة: -

 تقديم الدورة اجلنسية أو تأخريها الصدمات العاطفية القوية واإلجهاد عند املرأة: -

 غياب الدورة اجلنسية :ورم الغدة النخامية عند املرأة -

 إنتاج احلليب عند السيدات غري املرضعات او الالتي انقطعت عنهن الدورة اجلنسية: زيادة إفراز الربوالكتني -

 عنة الذكر )العجز اجلنسي( زيادة  إفراز الربوالكتني عند الذكر: -

 : العقمارتفاع تركيز حاثة الربوالكتني يف الدم عند املرأة -

 تشكل غشاء اإلخصاب : ا  حو  اخللية البيضية الثانويةطرح حمتويات احلبيبات القشرية من الداخل إىل اخلارج يف اجمل -

إىل اخللية  يؤدي إىل تالشي اخلاليا والنطاف احمليطة باخللية البيضية الثانوية وال تدخل :تشكل غشاء اإلخصاب حو  اخلاليا البيضية الثانوية -

 البيضية الثانوية إال نطفة واحدة فقط

 تعطي التويتة لناقلة للبيوض:تقسم البيضة امللقحة ضمن القناة ا -

 تعطي الكيسة األرومية اتتمرار التويتة باالنقسام: -

 تعطي اجلنني )القرص اجلنيين( منو الكتلة اخللوية الداخلية يف الكيسة األرومية: -



 

 األغشية اليت ستدعم اجلنني وحتميه منو األرومة املغذية يف الكيسة األرومية: -

 يدل على حدوث احلمل يف بو  املرأة: HCGزيادة تركيز احلاثة  -

 اجلهاز العصيب منو الوريقة اخلارجية للقرص اجلنيين: -

 اجلهاز اهليكلي والعضلي منو الوريقة الوتطى للقرص اجلنني: -

 السبيل اهلضمي منو الوريقة الداخلية للقرص اجلنيين: -

 رتاديول أو )يسبب املخاض(األس اضطراب يف تركيز حاثيت الربوجسرتون و شيخوخة  املشيمة: -

 تليني االرتفاق العاني عند نهاية احلمل لتسهيل الوالدة :إفراز الريالكسني من اجلسم األصفر واملشيمية والرحم -

 يشكل سياالت عصبية تصل للوطاء الذي حيث النخامة اخللفية على حترير حاثة األكسيتوسني مالمسة رأس اجلنني لعنق الرحم: -

 تعمل على تقلص جدار الرحم )املخاض( امة اخللفية حاثة األكسيتوتني أثناء الوالدة:حترير النخ -

 تعطي توأمني حقيقني انقسام كرة اخلاليا الناجتة من البيضة امللقحة إىل شطرين متنا رين: -

 العقم :انسداد او قطع األتهرين عند الرجل -

 العقم قطعهما عند املرأة:انسداد أو ربط القناتني الناقلتني للبيوض أو  -

 العقم  : قلة عدد النطاف او ضعف حركتها عند الزوج -

 ضعف حركة النطاف والعقم قصور مفرزات الربوتتات : -

 اإلجهاض توقف إفراز الربوجسرتون عند املرأة يف أثناء احلمل: -
 :قارن بني: السابعالسؤال 

 :العمر و فرتة اإلنتاجالنطفة و اخللية البيضية الثانوية من حيث :  - أ

 اخللية البيضية الثانوية النطفة 

 العمر
 يف الطرق الذكرية لعدة أسابيع

 ساعة (48 -24)يف جسم األنثى يرتاوح عمرها بني 
 ساعة( 24 -6) حتتفظ حبيويتها بعد إطالقها من املبيض

 سنة (50 -45)تبدأ يف سن البلوغ وتتوقف بشكل نهائي حوالي  منذ البلوغ ويستمر مدى احلياة فرتة اإلنتاج

 :جنس التوائم –وجود املشيمة  -قارن بني التوائم احلقيقية وغري احلقيقية من حيث: املنشأ  -ب 

 التوائم غري احلقيقية التوائم احلقيقية 

من انقسام كرة اخلاليا الناجتة من البيضة امللقحة إىل شطرين  املنشأ

 متناظرين تنمو كل منها ونشكل مضغة مستقلة
 من بيضتني ملقحتني منفصلتني

 لكل جنني مشيمة خاصة به يتشارك التوأم يف مشيمة واحدة وجود املشيمة

 من جنس واحد  أو من جنسني خمتلفني من نفس اجلنس يصعب التمييز بينهما جنس التوائم

 :   الدورة اجلنسية األنثوية لدى امرأة واملطلوبميثل الشكل تنظيم احلاثات يف : الثامنالسؤال 
 

 ما اخلاليا املفرزة لإلترتوجني وما الدليل من الشكل؟  -1

 وما اهلرمون النخامي املسؤو  عن إفراز اإلترتوجني يف الطور اجلرييب

 يف الطور اجلرييب خاليا القشرة الداخلية للجريب الناضج 

 واجلسم االصفر يف الطور األصفري

 ادة تركيزاالسرتوجني يتزامن مع تشكل اجلريب الناضجزي

 FSHحاثة 

 ماالدليل من الشكل على أن الربوجسرتون ميارس  تلقيم راجع تليب -2

 ارتفاع تركيز الربوجسرتون يف احلادي والعشرين يرتافق  

 FSH -LHباخنفاض تركيز حاثات الغدة النخامية 

 من الدورة املبيضة 21اليوم ملاذا يزداد تركيز الربوجسرتون يف  -3

 LHبسبب تشكل اجلسم األصفر من بقايا اجلريب الناضج املتمزق بتأثري حاثة  

 ما الدليل من الشكل أن املرأة غري حامل -4

 اخنفاض تركيز الربوجسرتون يف نهاية الدورة اجلنسية مما يدل على ضمور اجلسم األصفر وعدم حدوث محل 

 



 

 :يات املناسبة حسب أرقامهاضع املسم: التاسعالسؤال 
 

   

  
 

   

 

  



 

 :أكمل خرائط املفاهيم التالية باملفاهيم العلمية: العاشرالسؤال 
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 عن طريق النخاع الشوكي

 النخامة األمامية

مص الرضيع حلمة 

 الثدي

 تيالة عصبية

 

 اءـــــالوط
 

 النخامة اخللفية

 الربوالكتني األكسيتوتني

 إنتاج احلليب إفراغ احلليب

LH      

GNRH 

 النخامة األمامية

 اءـــــالوط
 

 األنابيب املنوية اخلاليا البينية

FSH 

 انـــــاخلصيت

 تشكل النطاف وترتونتستإفراز ال


