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 (2119 – 2118) الجانوي العلمي الجالح
 :أجب عو األضئلة التالية :األولالسؤال 

يألدعا٤ اهلٛا١ٝ٥ بؿهٌ ض٥ٝؼ تتؿهٌ يف ايكُِ ايٓا١َٝ   ؟أٜٔ تتؾهٌ األٚنغٝٓات يف ايٓباتات؟ ٚنٝـ تٓتكٌ؟ َٚاسا تغ٢ُ طضٜك١ اْتكاهلا  -1

 ٚقًٌٝ َٓٗا ٜتؿهٌ يف ق١ُ اؾصض, اْتكاهلا ٜتِ َٔ أَانٔ قٓعٗا إىل األدعا٤ األخط٣ َٔ ايٓبات تػ٢ُ االْتكاٍ ايكطيب

 َا ٖٛ رٚص األٚنغٝٓات يف ايٓبات. مباسا ٜتأثض َعزٍ اعتطاي١ ارتالٜا ٚمنٖٛا ؟ َٚا َقري األٚنغٝٓات بعز إٔ تؤرٟ رٚصٖا  -2

 ٚوسخ شيو يف املٓاطل اييت تًٞ ايكُِ ايٓا١َٝ اغتطاي١ اـالٜا ٚمنٖٛا -2    املطغاٍ RNAؼؿع املٛضثات ع٢ً ْػذ أمناط َٔ  -1     : زٍاأدوا

 ْٛع ايٓػٝر ايٓباتٞ املتأثط -2      ايرتنٝع املال٥ِ يألٚنػني  -1     :  يتأثس بعاملني  

 ؾكسإ األٚنػني ؾعايٝت٘ بتأثري أْعُٝات ْٛع١ٝ )ٖسّ أْعُٝٞ( -1: تصول بعد تأدية دوزٍا بآليتني  

 سسٚخ ؽطٜب يألٚنػني بتأثري ايه٤ٛ )ٖسّ ن٥ٛٞ( ٚتٓتر َطنبات هلا زٚض َجبط يًُٓٛ -2                                          

 َاٖٞ آي١ٝ تأثري األٚنغني يف اعتطاي١ ارتالٜا ؟   -3

ـًٟٛ , اما ٜدزٟ إىل دمسزٙ بتأثري ق٠ٛ اْتباز اـ١ًٝ, ٜٓتر َٔ ٖصا ايتُسز اغتطاي١ عٓسَا ٜكٌ األٚنػني إىل  ـ١ًٝ اهلسف, ٜػبب ظٜاز٠ يف َط١ْٚ ايػالف ا  ا

ًًٛظ بايتأثري املباؾط ٚغري املباؾط  ـ١ًٝ ٚظٜاز٠ سذُٗا ٖٚصٙ االغتطاي١ غري قاب١ً يًعهؼ ,بػبب تطغب َٛاز دساض١ٜ دسٜس٠ أُٖٗا ايػٝ  ٓاتيألٚنػٝا

تٛنع قطع١ آغاض َؿطب١ باألٚنػني داْبًٝا ع٢ً غطح نٛيٝٛبتٌٝ أظوت قُت٘ ,  نٝـ ٜتِ َعضؾ١ ايعالق١ بني تضنٝظ األٚنغني ٚعضع١ ايُٓٛ؟  -4

 ْالسغ: ُٜٓٛ ايهٛيٝٛبتٌٝ َؿهاًل ظا١ٜٚ امٓا٤ َع ايؿاقٍٛ تتٓاغب ططزًا َع تطنٝع األٚنػني 

 يغام املعضض يًن٤ٛ َٔ د١ٗ ٚاسز٠ ؟َٚاسا ٜٓتر عٔ سيو؟ملاسا ٜتؿاٚت تضنٝظ األٚنغني بني ا  -5

 ٜؿػط تؿاٚت تطنٝع األٚنػني بني ايططؾني بػبب: 

 ٜؿكس األٚنػني ؾعايٝت٘ ٜٚتدطب بتأثري ايه٤ٛ يف ايططف املها٤ ْٚٛاتر اهلسّ ايه٥ٛٞ تعٌُ نُجبط منٛ -1 

 تطنٝب األٚنػني يف ايططف املها٤ ٜٚػتُط يف اؾاْب املعًٌٜجبط  -3ٜٗادط األٚنػني َٔ ايططف ايها٤ إىل ايططف املعًٌ      -2 

 ٜٓتر عٔ شيو امٓا٤ ق١ُ ايهٛيٝٛبتٌٝ أٚ ايػام مٛ ايه٤ٛ بُٓٛ اـالٜا ٚاغتطايتٗا يف ايططف املعًٌ بؿهٌ أنرب َٔ منٖٛا ٚاغتطايتٗا يف

 )االلصاب ايه٥ٛٞ(املها٤ أٟ وسخ منٛ َتؿاٚت ٜػبب امٓا٤ ايك١ُ باػاٙ َكسض ايه٤ٛ  ايططف

 األصمٞ ايغايب يًغام ٚاملٛدب يًذشص االجنرابْبات ٚمع بؾهٌ أؾكٞ بعز َز٠ ط١َٝٓ تػري اجتاٙ ايُٓٛ يهٌ َٔ ايغام ٚادتشص نٝـ تؿغض   -6

َجبط نشُض األبػٝػٝو ؾايكػِ  ٗا  ٚبعه ٓات  ًٜٝ ٚاؾرب ٓات  َٓؿط ناألٚنػٝ ٗا  ْبات١ٝ عس٠ بعه  ٛ ٛاز من  ٌَ ٌ بني عُ ٔ ٜؿػط بايتساخ ٓات  األنربَ  األٚنػٝ

, ٟ ب ايعًٛ ٘ يف اؾْا ٛ عًٝ ٚاؾصض األؾكٝني أع٢ً اماٖ  ٔ ايػام   ٌَ ٞ يه ب ايػؿً ٖا يف اؾْا ٜٚكبح تطنٝع ١ األضن١ٝ  ٗادط بتأثري اؾاشٝب ٜ ٛ ٕ غطع١ ايُٓ يصيو تهٛ

ٕ غط ُا يف اؾصض تهٛ ٓٝ ٟ ب ِ ايعًٛ ٗا يف ايكػ َٓ  ٞ ػام األؾك ٞ ًي ِ ايػؿً ٞ , ٚاالغتطاي١ أنرب يف ايكػ ِ ايػؿً ٗا يف ايكػ َٓ  ٟ ِ ايعًٛ ٛ االغتطاي١ أنرب يف ايكػ ع١ ايُٓ

ٚاؾصض إىل األ ٓا٤ ايػام إىل األع٢ً  ٔ شيو : ام ٓتر ع ٜا اؾصضٜ  عٛم اغتطاي١ خال ٜا ايػامٜ  ػبب اغتطاي١ خال  ٜٟ ٕ تطنٝع األٚنػني ايص  غؿٌأل

 – ايرباعِ ٚادتشص َٚا تأثري ايرتنٝظ األَجٌ العتطاي١ خالٜا ايغام ع٢ً ادتشص ٚايربعِ.َا ايرتنٝظ ايشٟ ٜبزأ عٓزٙ تضادع َعزٍ ايُٓٛ يف نٌ َٔ ايغام ٚ  -7

  8-11اؾصض عٓس أقٌ أٚ أنجط َٔ  – 6-11ايرباعِ عٓس أقٌ أٚ أنجط َٔ  – 2-11ايػام عٓس أقٌ أٚ أنجط َٔ 

 ايرتنٝع األَجٌ الغتطاي١ خالٜا ايػام ٜعٝل اغتطاي١ خالٜا نٌ َٔ اؾصض ٚايرباعِ

 اسنض أْٛاع ايػزر يف ادتغِ َع َجاٍ يهٌ َٓٗا  -8

 ايػسز اهله١ُٝ ٚايًعاب١ٝ ٚايعطق١ٝ ٚايس١ٖٝٓ –: ايػسز ايسَع١ٝ غدد ذات إؾساش خازجي -1 

 ايهطط١ٜ –ايسضق١ٝ  –: ايػس٠ ايٓدا١َٝ غدد ذات إؾساش داخلي )الػدد الصه( -2 

 املعجه١ً -املبٝض  –اـك١ٝ  غدد ذات إؾساش داخلي وخازجي )خمتلطة(: -3 

 َا املعاٜري ايؾه١ًٝ يًػزر ايقِ ؟  -9

 غ١ٝٓ باألٚع١ٝ ايس١َٜٛ يتػٌٗٝ ايتبازٍ بني اـالٜا ٚايسّ -3خالٜاٖا شات ْؿاط إؾطاظٟ نبري )دٗاظ غٛؾٞ َتطٛض( -2يٝؼ هلا قٓا٠ َؿطغ١ -1 

 ايهايغٝتْٛني ٚأٜٔ ٜتٛمع َغتكبًٗا َٚا اذتاث١ اييت تعانػ عًُٗاَا ايقؿتني ايًتني تتُتع بُٗا اذتاثات؟ َٚا ايطبٝع١ ايهُٝا١ٝ٥ ذتاث١  -11

 ٜدزٟ سصؾٗا َٔ اؾػِ ايها٥ٔ اؿٞ إىل ظٗٛض أعطاض ؾه١ًٝ )َٛضؾٛيٛد١ٝ( ٚ ٚظٝؿ١ٝ )ؾٝعٜٛيٛد١ٝ(َع١ٓٝ -أ  

 ٜدزٟ سكٓٗا يف دػِ ايها٥ٔ اؿٞ إىل ظٚاٍ األعطاض ايػابك١ -ب  

 ايػؿا٤ اهلٝٛيٞ يًد١ًٝ . اؿاث١ اييت تعانؼ عًُٗا ٖٞ ايباضاثٛضَٕٛ طبٝعتٗا : بطٚت١ٝٓٝ َٚػتكبًٗا ٜتٛنع يف

 فٓـ اذتاثات سغب طبٝعتٗا ايهُٝٝا١ٝ٥ َع َجاٍ يهٌ َٓٗا  -11

 ايهايػٝتْٛني–األْػٛيني –ايػًٛناغٕٛ –اؿاثات ايربٚت١ٝٓٝ أٚ ايببتٝس١ٜ : َجٌ اؿاثات اييت تؿطظٖا أٚ ؼطضٖا ايػس٠ ايٓدا١َٝ  -1 

 املٝالتْٛني –ايتريٚنػني –ايتريْٚني ثالثٞ ايٝٛز  –ايٓٛض أزضٜٓايني  –ت األ١َٝٓٝ: األزضٜٓايني اؿاثا -2 

 األيسٚغتريٍٚ –ايهٛضتٝعٍٚ  –اؿاثات ايػتري٥ٚٝس١ٜ: اؿاثات اؾٓػ١ٝ  -3 

 بضٚتٝٓات بالمسا ايزَّا أؽهاٍ ٚدٛر اذتاثات يف عٛا٥ٌ ادتغِ؟ َٚا األ١ُٖٝ ايؿٝظٜٛيٛد١ٝ الصتباط  اذتاثات َع   -12

 ؾهٌ َطتبط َع بطٚتٝٓات ايبالمسا )غري ؾعاٍ( ٜسع٢ َعكس ساثٞ بطٚتٝين -ؾهٌ سط )ؾعاٍ( ب-أ 

 األ١ُٖٝ ايؿٝعٜٛيٛد١ٝ يصيو : اؿس َٔ تأثري ايرتنٝع املطتؿع ايهاض يًشاث١ ٚتؿهٌٝ كعٕٚ استٝاطٞ َٔ اؿاث١ بؿهٌ َطتبط 



 

 أيـ ؟ٚمباسا تضتبط؟أٜٔ تكع ايػز٠ ايٓدا١َٝ ؟ٚمما تت  -13

 تطتبط بايٛطا٤ بٛاغط١ ايػٜٛك١ ايٓدا١َٝ –تتأيـ َٔ : ؾل أَاَٞ غسٟ ٚؾل َتٛغط ٚؾل خًؿٞ عكيب –تكع ع٢ً ايٛد٘ ايػؿًٞ يًسَاؽ  

 ٜؿطظ ساثات َٓؿط١ َٓٗا: َا اذتاثات اييت ٜؿضطٖا ايؿك األَاَٞ يًػز٠ ايٓدا١َٝ؟  -14 

  PRLاؿاث١ املٛيس٠ يًشًٝب )ايربٚالنتني( -TSH  .3اؿاث١ املٓؿط١ يًػس٠ ايسضق١ٝ  -ACTH  .2اؿاث١ املٓع١ُ يكؿط٠ ايهعط  -1    

 GHساث١ ايُٓٛ  -FSH – LH   .5اؿاثات املٓؿط١ يًػسز اؾٓػ١ٝ   -4   

  َٔ أٜٔ تؿضط ساث١ ايُٓٛ ؟ َٚا رٚصٖا ٚأٜٔ تؤثض َٚا أنجض األْغذ١ اعتذاب١ هلا.  -15

أنجط األْػذ١  –تٓعِ َعسٍ ايُٓٛ يف اؾػِ ٚتعٜس تطنٝب ايربٚتني دماضؽ تأثريٖا يف أْػذ١ ناؾ١  –س٠ ايٓدا١َٝ تؿطظ َٔ ايؿل األَاَٞ يًػ 

 اغتذاب١ ٖٞ األْػذ١ ايعه١ًٝ ٚايعع١ُٝ ٚال غُٝاغهاضٜـ ايُٓٛ . 

 نٝـ تبزٚ ب١ٝٓ ايػز٠ ايزصق١ٝ حتت اجملٗض؟  -16

 ػًك١ وٝط بهٌ َٓٗا طبك١ ٚاسس٠ َٔ خالٜا َؿطظ٠ ,تبسٚ َه١ْٛ َٔ عسز نبري َٔ اؿٜٛكالت ايهط١ٜٚ امل 

 ٚميت٧ً نٌ سٜٛكٌ مباز٠ غط١ٜٚ قؿطا٤ ٖٞ َؿطظات ٖصٙ ايطبك١
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 غتكالب إش ٜتكل ايٛظٕ ٚػشغ ايعٝٓإ ٚانططابات َٓاع١ٝ شات١ٝاالٚأعطان٘ : تهدِ ناٌَ يًػس٠ ايسضق١ٝ , َكشٛبًا باظزٜاز َعسالت 

 ؟ نٝـ تضتبط ايػز٠ ايٓدا١َٝ بايٛطا٤؟ َٚاسا ذنكل ٖشا االصتباط َع ايؿك ارتًؿٞ ٚايؿك األَاَٞ يًٓدا١َٝ ؟ َٚا أ١ُٖٝ نٌ اتقاٍ  -19
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 )ايطغٍٛ ايجاْٞ( AMPcإىل األزٜٓٛظٜٔ أسازٟ ايؿٛغؿات اؿًكٞ  ATPوٍٛ ٖصا األْعِٝ األزٜٓٛظٜٔ ثالثٞ ايؿٛغؿات  -3 

 أْعُٝات زاخٌ اـ١ًٝ ؼسخ ايتأثري اؿاثٞ )االغتذاب١( AMPcٜٓؿط ايـ  -4 

 ثات ايغتريٜٚز١َٜا ٖٞ آي١ٝ عٌُ اذتا  -22

 ػتاظ اؿاث١ ايػتري٥ٚٝس١ٜ ايػؿا٤ اهلٝٛيٞ يًد١ًٝ اهلسف , ألٕ طبٝعتٗا ايهُٝٝا١ٝ٥ تػُح هلا بصيو-1

 َػتكبٌ( -تطتبط َع َػتكبٌ بطٚتٝين ْٛعٞ يف اهلٝٛىل ؾٝتؿهٌ َعكس )ساث١  -2

  RNAٛدٛز٠ يف ايكبػٝات ٜدزٟ إىل ْػذ امل DNAٜٓتكٌ املعكس َٔ اهلٝٛىل إىل ايٓٛا٠ ٜٚٓؿط َٓاطل َٛضث١ٝ خاق١ َٔ ايـ -3

 إىل بطٚتني ْٛعٞ أٚ أْعِٝ وسخ األثط اؿاثٞ املطًٛب  mRNA ٜرتدِ -4 

 عِ اذتاث١ اييت تؿضط يف ساٍ اصتؿاع عهض ايعٓب بايزّ َٚٔ ٜؿضطٖا بزق١ ٚنٝـ ختؿض َغت٣ٛ عهض ايعٓب بايزّ  -23

 طٖاْؼ يف ايبٓهطٜاؽ  تؿطظ َٔ خالٜا بٝتا يف دعض الْػ –ساث١ األْػٛيني  -

 ؽؿض َػت٣ٛ غهط ايعٓب إىل ْكط١ ايتٛاظٕ بتشؿٝع زخٛي٘ إىل َععِ خالٜا اؾػِ نُا ٜػطع ؼًٜٛ٘ يف ايهبس ٚايعهالت إىل غًٝهٛدني - 

 عِ اذتاث١ اييت تؿضط يف ساٍ اخنؿاض َغت٣ٛ عهض ايعٓب بايزّ َٚٔ ٜؿضطٖا بزق١ ٚنٝـ تعٝز َغت٣ٛ ايغهض إىل ايتٛاطٕ  -24

 تؿطظ َٔ خالٜا أيؿا يف دعض الْػطٖاْؼ يف ايبٓهطٜاؽ –ساث١ ايػًٛناغٕٛ  - 

 تعٌُ ع٢ً ؼٍٛ ايػًٝهٛدني املدعٕٚ يف ايهبس إىل غهط عٓب ايصٟ ٜٓطًل إىل ايسّ إلعاز٠ َػتٛاٙ إىل ْكط١ ايتٛاظٕ -



 

 :أعط تفطريًا علميًا ملا يلي :الثانيالسؤال 
 ألْ٘ ميط َٔ خالٍ اهلالّ )األغاض( َٛار ايتٓغٝل ايٓبات١ٝ تٓشٌ باملا٤.  -

 ألْ٘ ال ميط َٔ ايبالتني َٛار ايتٓغٝل ايٓبات١ٝ يٝغت تٝاص نٗضبا٥ٞ .  -

 َاز٠ زمس١ ألْ٘ يٝؼ  َٛار ايتٓغٝل ايٓبات١ٝ ال متض َٔ ايظبز٠.  -

 األخط٣ َٔ ايٓباتألت٘ ٜتِ باػاٙ ٚاسس َٔ أَانٔ قٓعٗا إىل األدعا٤ . ٜزع٢ اْتكاٍ األٚنغني باالْتكاٍ ايكطيب  -

 بػبب تطغب َٛاز دساض١ٜ أُٖٗا ايػًًٝٛظ بايتأثري املباؾط ٚغري املباؾط يألٚنػٝٓات االعتطاي١ اييت ٜغببٗا األٚنغني غري قاب١ً يًعهػ.  -

 غتطايتٗا يف ايططف بػبب منٛ اـالٜا ٚاغتطايتٗا يف ايططف املعًٌ بؿهٌ أنرب َٔ منٖٛا ٚا احنٓا٤ ق١ُ ايهٛيٝٛبتٌٝ أٚ ايغام حنٛ اين٤ٛ  -

 املها٤ أٟ وسخ منٛ َتؿاٚت ٜػبب امٓا٤ ايك١ُ باػاٙ َكسض ايه٤ٛ )االلصاب ايه٥ٛٞ(

ألٕ تطنٝع األٚنػني األَجٌ ايصٟ  تهٕٛ عضع١ ايُٓٛ يف ايكغِ ايغؿًٞ يًغام أنرب َٔ ايعًٟٛ)ُٜٓٛ يألع٢ً( ٚايعهػ بايٓغب١ يًذشص)ُٜٓٛ يألعؿٌ(  -

 م ٜعٛم اغتطاي١ خالٜا اؾصض ٜٚٓتر عٔ شيو امٓا٤ ايػام إىل األع٢ً ٚاؾصض إىل األغؿٌٜػبب اغتطاي١ خالٜا ايػا

 ألٕ َباٜض أظٖاضٖا ؼٟٛ ْػب َطتؿع١ َٔ األٚنػٝٓات مثاص املٛط ٚاألْاْاؼ ال حتٟٛ بشٚص.  -

 بػبب اضتؿاع َعسٍ اؾربًٜٝٓات تعضض ايٓباتات ٚالعُٝا املعُض٠ يزصدات سضاص٠ َٓدؿن١ ذنضمٗا ع٢ً األطٖاص.  -

 يتٓؿٝط تهٜٛٔ اؾصٚض ايعطن١ٝ عًٝٗا تػُػ قٛاعز ايعكٌ مبشًٍٛ سٟ تضنٝظ َٓدؿض َٔ األٚنغٝٓات قبٌ طصاعتٗا.  -

 ألٕ شيو ٜطٌٝ ؾرت٠ غبات ايرباعِ ٚظٜاز٠ َس٠ ايتدعٜٔ تضـ رصْات ايبطاطا عٓز ختظٜٓٗا باألٚنغٝٓات ايقٓاع١ٝ برتانٝظ عاي١ٝ.  -

ٔ.اع  - ز٠ ايتدظٜ ٓاع١ٝ يظٜار٠َ  ّ األٚنغٝٓات ايق ًٝا تدزا ٍ بعهؼ االٚنػٝٓات ايطبٝع١ٝ اييت تٗسّ أْعُٝ ٖا أطٛ ُات هلسَٗا يصيو ٜهٕٛ تأثري عٝ دٛز ْأ  يعسّٚ 

 ألْٗا غري َعٚز٠ بكٓا٠ إؾطاغ١ٝ ؾٗٞ تًكٞ َؿطظاتٗا يف ايسّ َباؾط٠ تعترب ايػزر ايقِ سات إؾضاط راخًٞ.  -

 ألٕ دٗاظ غٛؾٞ ؾٝٗا َتطٛض ِ سات ْؾاط إؾضاطٟ نبري.خالٜا ايػزر ايق  -

 خالٜاٖا ٚايسّ يتػٌٗٝ ايتبازٍ بني ايػزر ايقِ غ١ٝٓ باألٚع١ٝ ايز١َٜٛ .  -

 ايػسز ايكِ األخط٣َععِ ألْٗا تٓعِ عٌُ  تعز ايػز٠ ايٓدا١َٝ أِٖ ايػزر ايقِ.  -

طٕ ايػز٠ ايٓدا١َٝ يف َضس١ً ايبًٛؽ ادتٓغٞ.  -  ظٜاز٠ ايؿعاي١ٝ اإلؾطاظ١ٜ يًػسز ايسضق١ٝ ٚايهعط١ٜ ٚ اؾٓػ١ٝ اييت تؿطف عًٝٗا ايػس٠ ايٓدا١َٝبػبب  ٜتناعـٚ 

 ألْٗا تؿطظ َٔ اـالٜا ايعكب١ٝ يف ايٛطا٤ تغ٢ُ ساث١ األٚنغتٛعني ٚاذتاث١ املنار٠ يإلباي١ ساثات عقب١ٝ.  -

 ملًػا٤ يف دساض ايطسِألْٗا تػبب تكًل ايعهالت ا تعز األٚنغٝتٛعني ساث١ َغ١ًٗ يًٛالر٠.  -

 ألتٗا تتشهِ به١ُٝ املا٤ املططٚح َع ايبٍٛ َٔ خالٍ إعاز٠ اَتكاق٘ يف ْٗا١ٜ األْابٝب ايبٛي١ٝيًشاث١ املنار٠ يإلباي١ رٚص يف مبط تضنٝظ عٛا٥ٌ ادتغِ  -

 ٚع١ٝ ايس١َٜٛألْٗا تػبب تكًل ايعهالت املًػا٤ يف دسضإ األتغبب اذتاث١ املنار٠ يإلباي١ اصتؿاع مػط ايزّ .  -

 ألٕ َععِ املا٤ ايصٟ ٜؿطب٘ املطٜض ال ٜعاز اَتكاق٘ يف ْٗا١ٜ األْابٝب ايبٛي١ٜٝؤرٟ إىل طٜار٠ ن١ُٝ املا٤ املطضٚح َع ايبٍٛ ADHْكك إؾضاط   -

 ألٕ ايبٍٛ ال وٟٛ ع٢ً غهط ايعٓب بايغهضٟ ايهاسب أٚ ايتؿ٘. ADHٜعضف املضض ايٓاتر عٔ ْكك إؾضاط   -

أَا ٜتشطض بػٗٛي١ َٔ اضتباط٘ بربٚتٝٓات بالمسا ايسٚ ٜٚٓؿص إٍ اـالٜا ا ايتريْٚني بربٚتٝٓات  ٕألتعارٍ ؾعاي١ٝ ايتريْٚني حنٛ أصبع١ أمعاف ايتريٚنغني  -

 بربٚتٝٓات بالمسا ايسّ أؾس هلصا تهٕٛ ؾعايٝت٘ ٚتأثريٙ ايؿٝعٜٛيٛدٞ أنجط بط٦ًااضتباط ايتريٚنػني 

 بػبب اختعإ َاز٠ ْكـ َا٥ع١ ؼت اؾًس داط١ٝ مس١ٓ َؿضط١ ٚطٜار٠ يف ايٛطٕ.َٔ أعضاض ايٛس١َ امل  -

  ألٕ طبٝعتٗا ايهُٝٝا١ٝ٥ تػُح هلا بصيو جتتاط اذتاث١ ايغتريٜٚز١ٜ ايػؾا٤ اهلٝٛيٞ يًد١ًٝ اهلزف.  -

 :اذكس وظيفة واذدة لكل مو: الثالثالسؤال 

                            منٛ ايرباعِ–تٓؿٝط اإلظٖاض –االغتطاي١  : ادتربًٜٝٓات-    إْتاف ايبصٚض -منٛ اؾصٚض ٚدماٜعٖا –اغتطاي١ اـالٜا ٚمنٖٛا  األٚنغٝٓات  : -

 غبات ايرباعِ –تجبٝط ايُٓٛ : محض األبغٝغٝو -                             تأخري ؾٝدٛخ١ ايٓبات– اْكػاّ اـالٜا غاٜتٛنٝٓٝٓات :يا-

 تٓعِ َعسٍ ايُٓٛ باؾػِ . إش تٓؿط تهاثط خالٜا غهاضٜـ ايُٓٛ ٚتعٜس تطنٝب ايربٚتني : GHساث١ ايُٓٛ-            ْهر ايجُاض اإلٜتًني :- 

 تٓؿط ايػس٠ ايسضق١ٝ يرتنٝب ساث١ ايتريٚنػني :TSH اذتاث١ املٓؾط١ يًػز٠ ايزصق١ٝ -

 تٓطِ إؾطاظ ايهٛضتٝعٍٚ :ACTHاذتاث١ املٓع١ُ يكؾض٠ ايهعض-

 تٓؿط إؾطاظ اؿًٝب يف ايجسٜني عٓس امل املطنع(:PRLاذتاث١ املٛيز٠ يًشًٝب )ايربٚالنتني-

                  MSHإؾطاظ اؿاث١ احملطن١ يًدالٜا املٝال١ْٝٓٝ يف اؾًس  ايؿك املتٛعط يًػز٠ ايٓدا١َٝ عٓز األطؿاٍ:-

   ٜا ايعكب١ٝ يف ايٛطا٤ ٖٚٞ األنػٝتٛغني ٚاؿاث١ املهاز٠ يإلباي١ىعٕ ٚوطض ساثات تٓتذٗا اـال ايؿك ارتًؿٞ يًػز٠ ايٓدا١َٝ  : -

١ٝ :  ADHاذتاث١ املنار٠ يإلباي١ - ٛي ب ايب ْاٝب ١ٜ األ ٗا  ْٔ َتكام املا٤َ  ٔ ططٜل إعاز٠ ا ٍ ع ع ايٛب ١ٝ املا٤ املططٚحَ  ِ بهُ ٚ  تتشه ٌ اؾػِأ ٛا٥                                                    نبط تطنٝع املا٤ يف غ

 تػاعس ع٢ً إؾطاؽ اؿًٝب َٔ ثسٟ األّ املطنع -2ساث١ َػ١ًٗ يًٛالز٠  -1 ساث١ األٚنغٝتٛعني عٓز األْج٢: -

                                     غتاتهلا تأثري قٟٛ يف تكًل ايربٚ-2تكًل اـالٜا ايعه١ًٝ املًػا٤ يف دساض األغٗط -1 ساث١ األٚنغٝتٛعني عٓز ايشنض: -

                                 تٓؿٝط ايؿعايٝات االغتكالب١ٝ يف خالٜا اؾػِ مجٝعٗا ايتريٚنغني ٚايتريْٚني ثالثٞ ايٝٛر: -

 از ايهايػّٝٛ َٔ ايععاّ ٜٚعزاز تطغب٘ ؾٝٗاٜجبط إخط-2ٜطتبط باـالٜا املٛيس٠ يًععاّ ٜٚٓؿطٗا ٚتجبٝط اـالٜا املٗس١َ يًععاّ -1ايهايغٝتْٛني : -



 

                                                       ٜطتبط بأغؿ١ٝ األْابٝب ايبٛي١ٝ يف ايه١ًٝ َػببًا ظٜاز٠ ططح ؾٛاضز ايهايػّٝٛ-3                       

 ظٜاز٠ إخطاز ايهايػّٝٛ ٚايؿٛغؿات َٔ ايععاّ-2املػٓعّٜٛ َٔ األَعا٤ ظٜاز٠ َعسٍ اَتكام ؾٛاضز ايهايػّٝٛ ٚايؿٛغؿات ٚ-1 ايباصاثٛصَٕٛ :-

 ايهايػّٝٛ ٚاملػٓعّٜٛ َٔ ايبٍٛ ٚ إعازتٗا إىل ايسّ ظٜاز٠ َعسٍ اَتكام ؾٛاضز-3                      

     تؿطظ ساث١ ايتُٝٛغني ٚايتُٝٛبٛتني ٚتػاعس ع٢ً دماٜع اـالٜا ايتا١ٝ٥ ايػز٠ ايتُٝٛع١ٝ  : -

 هلا عالق١ بايػاع١ ايبٝٛيٛد١ٝ )تٓعِٝ غاعات ايّٓٛ ٚايٝكع١( -2تؿطظ ساث١ املٝالتْٛني اييت هلا زٚض يف تؿتٝح ايبؿط٠ -1 ايػز٠ ايقٓٛبض١ٜ : -

ْٛني: - ا٤ ايتهاثط  –َهاز أنػس٠ وُٞ اؾٗاظ ايعكيب َٔ تأثري اؾصٚض اؿط٠  –تؿتٝح ايبؿط٠ املٝالت ِ احملسز٠أِٖ ٚظٝؿ١ عٓس ايجسٜٝات تعٗط أٓث ٛاغ  يف امل

كط١ ايتٛاظٕ األْغٛيني : - ػتٛٙا يف ايسّ إىلْ  هٛدني ؾٝٓدؿضَ  ٚايعهات إىل غًٝ ًٜ٘ يف ايهبس  ٜٚػطع ؼٛ ٜا اؾػِ   ععِ خال                                                          وؿع زخٍٛ غهط ايعٓب إىلَ 

 دعٕٚ يف ايهبس إىل غهط عٓب ايصٟ ٜٓطًل إىل ايسّ إلعاز٠ َػتٛاٙ إىل ْكط١ ايتٛاظٕتعٌُ ع٢ً ؼٌٜٛ ايػًٝهٛدني امل ايػًٛناغٕٛ: -

  AMPcإىل األزٜٓٛظٜٔ أسازٟ ايؿٛغؿات اؿًكٞ ATPوٍٛ األزٜٓٛظٜٔ ثالثٞ ايؿٛغؿات  أْعِٝ األرٌٜٓٝ عٝهالط: - 

                           زاخٌ اـ١ًٝ ؼسخ األثط اؿاثٞ )االغتذاب١( ٜٓؿط أْعُٝات:   AMPcاألرٜٓٛطٜٔ أسارٟ ايؿٛعؿات اذتًكٞ   -

 ماذا يهتخ عو كل مو:: الرابعالسؤال 
 امٓا٤ ق١ُ ايهٛيٝٛبتٌٝ أٚ ايػام مٛ ايه٤ٛ بُٓٛ اـالٜا تؿاٚت تضنٝظ األٚنغٝٓات بني ايطضؾني املعًٌ ٚاملنا٤ يًهٛيٝٛ بتٌٝ أٚ ايغام:  -

 أٚ وسخ منٛ َتؿاٚت ٜػبب امٓا٤ ايك١ُ باػاٙ ايه٤ٛ )االلصاب ايه٥ٛٞ( املعًٌ  بؿهٌ أنرب َٔ منٖٛا يف ايططف املها٤ٚاغتطايتٗا يف ايططف 

 منٛ املبٝض ٚتهدُ٘ َتشٛاًل إىل مثط٠ ال ؼٟٛ بصٚض  صـ األطٖاص غري املًكش١ باألٚنغٝٓات أٚ ادتربًٜٝٓات ايقٓاع١ٝ:  -

 اظزٜاز َعسالت اؾربًٜٝٓات اما وطنٗا ع٢ً اإلظٖاض  ضاص٠ َٓدؿن١:تعضض ايٓباتات املعُض٠ يزصدات س  -

 ٜػاعس ع٢ً تٓؿٝط تهٜٛٔ اؾصٚض ايعطن١ٝ عًٝٗا غُػ قٛاعز ايعكٌ ايٓبات١ٝ مبشًٍٛ شتؿـ َٔ األٚنغٝٓات:  -

 س٠ ؽعٜٔ احملكٍٛإطاي١ ؾرت٠ غبات ايرباعِ ٚ ظٜاز٠ َ  صـ رصْات ايبطاطا عٓز ختظٜٓٗا برتانٝظ عاي١ٝ َٔ األٚنغٝٓات:  -

 ا ايكعا١َ: ال ٜبسٟ ايكعّ تؿٛٙ بايب١ٝٓ ٜٚتُتع بكٛاٙ ايعك١ًٝ نا١ًَ يهٓ٘ ال ٜٓهر دٓػًٝا غايبًا ْكك إؾضاط ساث١ ايُٓٛ يف عٔ َبهض٠:  -

 يتٓاغ١ًٝغِ ٜٚطاؾل شيو مخٍٛ يف ايك٣ٛ ايعك١ًٝ ٚا211ايعًُك١: تتُٝع بطٍٛ أنجط َٔ   طٜار٠ إؾضاط ساث١ ايُٓٛ يف ٜغٔ َبهض٠:  -

ٚ ٜعزاز  إش تُٓٛ ايععاّ عطنًا أنجط َٔ منٖٛا طٛاًل تهدِ غري َتٓاغل يف ععاّ ايٛد٘ ٚاألططاف ,  طٜار٠ إؾضاط ساث١ ايُٓٛ بعز َضس١ً ايبًٛؽ:  -

 تطنٝب ايربٚتني بؿهٌ عاّ ٜٚكاب بسا٤ ايػهطٟ غايبًا

 ايهاشب )ايتؿ٘( ظٜاز٠ ن١ُٝ املا٤ املططٚح َع ايبٍٛ أٚ ايػهطٟ  : ADHْكك إؾضاط   -

َبهض٠:  -  ٔ دٓػٞ  ْكك إؾضاط ساثات ايػز٠ ايزصق١ٝ  يف  ع  ٚٞ ـ عكً ع ؽً  َِ ٓاغب بني أعها٤ اؾػ ّ ايت عس  ٚ١َ قكط بايكا ـٚ  ٛ نعٝ ُٝع بُٓ ُا٠٤( تت ١ٝ )ايك ١َ ايسضق  ايكعا

 َطض ايٛش١َ املداط١ٝ  ْكك إؾضاط ساثات ايػز٠ ايزصق١ٝ عٓز ايبايؼ:  -

 َطض غطٜؿع أٚ باظزٚف ايزصق١ٝ عٓز ايبايؼ:ؾضط إؾضاط ايػز٠   -

 تٓؿٝط أْعِٝ األزٌٜٓٝ غهٝالظ املٛدٛز يف ايػؿا٤  اصتباط اذتاث١ ايربٚت١ٓٝ َع َغتكبًٗا ايٓٛعٞ :  -

 َػتكبٌ –ٜتؿهٌ َعكس ساث١       اصتباط اذتاث١ ايغتري٥ٚٝز١ٜ َع َغتكبٌ ْٛعٞ يف اهلٝٛىل:  -

  ٛعٞ َٛدٛر يف فبػٞ أٚ أنجض )ايٓٛا٠(:اصتباط اذتاث١ ايزصق١ٝ مبغتكبٌ ْ  -

 املطغاٍ اييت ترتدِ إىل أمناط بطٚت١ٝٓٝ َععُٗا شات طبٝع١ أْع١ُٝٝ تػطع ايٓؿاط االغتكالبٞ RNAتٓؿٝط َٛضثات عس٠ تكّٛ بٓػذ أمناط َٔ   

 اـ١ًٝ اهلسف ٚتدزٟ إىل اغتذاب١ ATPتػطع َٔ إْتاز  اصتباط اذتاث١ ايزصق١ٝ باملغتكبٌ ع٢ً ادتغِٝ ايهْٛزصٟ:  -

 :ذدد موقع كل مو: اخلامسالسؤال 

 تكع أَاّ اؿٓذط٠ ٚ ايطغا٢َ يف ايعٓل ايػز٠ ايزصق١ٝ : -              تكع ع٢ً ايٛد٘ ايػؿًٞ يًسَاؽ ٚتطتبط بايٛطا٤ ايػز٠ ايٓدا١َٝ: -

 تكع أع٢ً ايهًٝتني اي٢ُٓٝ ٚايٝػط٣ ايهعض١ٜ:ايػز٠  -     تٛدس ع٢ً ايػطح اـًؿٞ يؿكٞ ايػس٠ ايسضق١ٝ ايػزر داصات ايزصق١ٝ : -

                                 يف ايػؿا٤ اهلٝٛيٞ يًد١ًَٝغتكبٌ ساث١ ايُٓٛ)اذتاث١ ايربٚت١ٝٓٝ(: -                                       يف ايبٓهطٜاؽ )املعجه١ً( دظص الْػضٖاْػ: -

 يف ايٓٛا٠ أٚ اؾػِٝ ايهْٛسضٟ َغتكبٌ ساث١ ايتريٚنغني)اذتاثات األ١َٝٓٝ(: -         يف اهلٝٛىل ايغتري٥ٚٝز١ٜ(:َغتكبٌ ساث١ ايهٛصتٝظٍٚ)اذتاث١  -

                          ع٢ً ايػطح ايساخًٞ يًػؿا٤ اهلٝٛيٞ يًد١ًٝ  أْعِٝ األرٌْٝٝ عٝهالط: -

 :ادزع احلاالت التالية: السادسالسؤال 

 ٜٚتٓاٍٚ نُٝات نبري٠ َٔ املا٤ ٜٚتبٍٛ نجريًا ٚاملطًٛب:  ؽدك يزٜ٘ عطؿ ؽزٜز -1

 ٜتِ إدطا٤ ؼًٌٝ يػهط ايعٓب يف ايبٍٛ : كًف تشخص احلالُ وما االختبارات اليت ميكن إجزاؤها للتأكد منوا. -

 الْػطٖاْؼ يف املعجه١ًإشا است٣ٛ ايبٍٛ ع٢ً غهط ايعٓب ؾايؿدل ٜعاْٞ َطض ايػهطٟ ايٓاتر عٔ ْكل إؾطاظ األْػٛيني َٔ دعض  -أ

 )اؿاث١ املهاز٠ يإلباي١( ADH  ايٓاتر عٔ ْكل إؾطاظ ساث١ إشا مل وتٟٛ ايبٍٛ ع٢ً غهط ايعٓب ؾايؿدل َكاب بايػهطٟ ايهاشب -ب

 املدطط ايتايٞ ٜعٗض َغتٜٛات عهض ايعٓب بايزّ يف ؽدقني ٚاملطًٛب -2

 (  1ا يؿدل ضقِ )  إجابتك.أٍ الشخصني مصاب بالضكزٍ وما الدلًل من املخطط علِ  -أ

 َكاب ٚايسيٌٝ عسّ عٛز٠ ْػب١ غهط ايعٓب يف ايسّ إىل َػتٛاٖا ايطبٝعٞ
  ما الدلًل علِ أن كال من الشخصني ينتج األنضىلني . -ب

 ايسيٌٝ انؿاض ْػب١ غهط ايعٓب يف ايسّ بعس نٌ ٚدب١ عٓس ايؿدكني بٓػب١ َع١ٓٝ

 



 

 :ضبضع املضطلح العلمي املها: السابعالسؤال 
 1,5غِ ٚقططٙ 2غُس وٝط بايٛضق١ األٚىل يٓباتات ايؿك١ًٝ ايٓذ١ًٝٝ ي٘ ؾهٌ دطاب أْبٛبٞ َػسٚز ايصٚض٠ بٓٝت٘ ؾب٘ ٚضق١ٝ طٛي٘ )ايهٛيٝٛبتٌٝ(:-

 َاز٠ ٖال١َٝ غهط١ٜ تػتدطز َٔ بعض ايطشايب ايبشط١ٜ ) اآلغاص(:-

 األْػذ١ ايٓبات١ٝ ايٓؿط١ برتانٝع ق١ًًٝ ٚتتشهِ باغتطاي١ اـالٜا ٚمنٖٛامحٛض عه١ٜٛ شات ٚظٕ دع٦ٜٞ َطتؿع تٓتر يف  )األٚنغٝٓات(: -

 َاز٠ هلا زٚض يف غبات ايرباعِ )محض األبغٝغٝو(: -

 َاز٠ هلا زٚض يف ْهر ايجُاض )غاط اإلٜتًني(: -

 َٔ األٚنػٝٓات يف َباٜض ٖصٙ األظٖاض إْتاز مثاض بسٕٚ بصٚض بؿهٌ طبٝعٞ َٔ أظٖاض غري ًَكش١ إشا تٛدس ْػب ع١ًٝ)ايتهٕٛ ايبهضٟ ايطبٝعٞ(: -

 تعطٜض ايٓباتات ٚالغُٝا املعُط٠ يسضدات سطاض٠ َٓدؿه١ اما وطنٗا ع٢ً تهٜٛٔ األظٖاض)ايرتبٝع(: -

 غسز تتُٝع بٛدٛز قٓٛات َؿطغ١ ٚتكب َؿطظاتٗا إىل ايٛغط اـاضدٞ )ايػزر سات اإلؾضاط ارتاصدٞ(: -

  تؿتٌُ ع٢ً قٓٛات َؿطغ١ ٚتكب َؿطظاتٗا يف ايٛغط ايساخًٞ )ايسّ ٚايًُـ( َباؾط٠غسز ال )ايػزر ايقِ سات إؾضاط راخًٞ(: -

  ٖٞ غسز شات إؾطاظ زاخًٞ ٚخاضدٞ )ايػزر املدتًط١(: -

 َطض ٜٓتر عٔ ْكل إؾطاظ ايػس٠ ايسضق١ٝ عٓس ايبايؼ )ايٛس١َ املداط١ٝ(: -

 ايبايؼَطض ٜٓتر عٔ ؾطط إؾطاظ ايػس٠ ايسضق١ٝ عٓس  )غضٜؿظ أٚ باطرٚف(: -

 غس٠ قُا٤ تػاعس ع٢ً دماٜع اـالٜا ايتا١ٝ٥)ايػز٠ ايتُٝٛع١ٝ(: -

 ساث١ هلا زٚض َِٗ يف ؼؿٝع ايٓؿاط اؾٓػٞ يس٣ ايجسٜٝات يف املٛاغِ احملسز٠ )ساث١ املٝالتْٛني(: -

 احملاؾع١ ع٢ً َهْٛات اؾػِ ايعه١ٜٛ ٚايالعه١ٜٛ نُٔ سسٚز َع١ٓٝ )ايتٛاطٕ ايزاخًٞ(: -

 :قازى بني: الثامنالسؤال 
 :َهإ ايتأثري –َز٠ ايتأثري  –ايضعاي١ اذتاث١ٝ ٚايعقب١ٝ َٔ سٝح: ايغضع١  - أ

 السضالة العضبية السضالة احلاثية 

 غطٜع١ تكٌ خالٍ ثٛإ إىل ايعهالت ٚايػسز بط١٦ٝ ؼتاز إىل بهع غاعات أٚ أٜاّ أسٝاًْا يتكٌ إىل َػتكبالتٗا الطسعة

 ٜعٍٚ بعس ظٚاٍ املدثط ٚاالغتذاب١ ي٘ تتطٛضطٌٜٛ األَس  مدة التأثري

 قسز املهإ عاّ يف اؾػِ مكاى التأثري يف اجلطم

 :ساث١ ايُٓٛ ٚايتريٚنغني َٔ سٝح ايطبٝع١ ايهُٝٝا١ٝ٥ َٚهإ تٛمع املغتكبٌ -ب 

 ذاثة التريوكطني ذاثة الهمو 

 أ١َٝٓٝ بطٚت١ٝٓٝ )ببتٝس١ٜ( الطبيعة الكيميائية

 ايٓٛا٠ ايػؿا٤ اهلٝٛيٞ املطتقبلمكاى توضع 

 :ايباصاثٛصَٕٛ َٔ سٝح : َهإ اإلؾضاط ٚرٚص نٌ َُٓٗا ايهايغٝتْٛني ٚ -ز 

 البازاثوزموى الكالطيتونني 

 ايػسز داضات ايسضق١ٝ ايػس٠ ايسضق١ٝ مكاى اإلفساش

 ٜجبط إخطاز ايهايػّٝٛ َٔ ايععاّ ٜٚعزاز تطغب٘ ؾٝ٘ الدوز

ايبٛي١ٝ َػببا ظٜاز٠ ططح ؾٛاضز ٜطتبط بأغؿ١ٝ األْابٝب 

 ايهايػّٝٛ

 ظٜاز٠ اَتكام ؾٛاضز ايهايػّٝٛ ٚايؿٛغؿات ٚاملػٓعّٜٛ يف األَعا٤ 

 ظٜاز٠ َعسٍ إخطاز ايهايػّٝٛ ٚايؿٛغؿات َٔ ايععاّ 

 ظٜاز٠ َعسٍ اَتكام ايهايػّٝٛ ٚاملػٓعّٜٛ َٔ ايبٍٛ ٚإعازتٗا إىل ايسّ

 :اإلؾضاط ٚٚظٝؿ١ نٌ َُٓٗا األْغٛيني ٚ ايػًٛناغٕٛ َٔ سٝح: َهإ - ر

 الػلوكاغوى األنطولني 

 خالٜا أيؿا يف دعض الْػطٖاْؼ يف املعجه١ً خالٜا بٝتا يف دعض الْػطٖاْؼ يف املعجه١ً مكاى اإلفساش

وٍٛ غهط ايعٓب إىل غًٝهٛدني ىعٕ يف ايهبس  الدوز

 ٚايعهالت ؾٝٓدؿض َػتٛاٙ يف ايسّ إىل ْكط١ ايتٛاظٕ

املدعٕٚ يف ايهبس إىل غهط عٓب ؾٝٓطًل  ؼٍٛ ايػًٝهٛدني

 إىل ايسّ إلعاز٠ َػتٛاٙ إىل ْكط١ ايتٛاظٕ

 :ا١َٝ ٚايػز٠ ايًعاب١ٝ َٔ سٝح ايٓٛع ٚايب١ٝٓدايػز٠ ايٓ - ٖـ

 الػدة العسقية الػدة الهخامية 

 إؾطاظ خاضدٞ إؾطاظ زاخًٞ )قُا٤( الهوع

ايٛغط ال تؿتٌُ ع٢ً قٓٛات َؿطغ١ ٚتكب َؿطظاتٗا يف  البهية

 ايساخًٞ )ايسّ ٚايًُـ( َباؾط٠

تتُٝع بٛدٛز قٓٛات َؿطغ١ تكب عٔ ططٜكٗا املؿطظات إىل 

 ايٛغط اـاضدٞ

 



 

 :ضع املطميات املهاضبة ذطب أزقامًا: الثامنالسؤال 
 

 
  

  

 

 :أكمل خسيطة املفاييم باملضطلرات العلمية املهاضبة: التاسعالسؤال 

 

 

 
 

 الوطاء

حاثات 
 اإلطالق

النخامة 
 األمامية

 حاثات منشطة

 حاثة النمو

 بروتينية الغشاء الهيولي

 األوكسيتوسين

 تسهيل الوالدة

ADH 

نهاية األنابيب 
 البولية

السكري 
 الكاذب

 يؿسش

 دوزٍا يؤثس

 ىكصَا يطبب

 تؤثس

 تؿسش

 ميَا

 طبيعتَا الهينيائية

 تيظه معدل الينو

 مطتكبلَا يف



 

 :اخرت اإلجابة الضريرة لكل مو العبازات اآلتية: العاشرالسؤال 
                                                                         ٚاسز٠ َٔ ٖشٙ اذتاثات يٝغت بضٚت١ٝٓٝ: . 1

 أ ساث١ ايُٓٛ ب األْػٛيني   ز ايػًٛناغٕٛ   ز الهوزتيصول

 يف:  T4. ٜٛدز َغتكبٌ ساث١ ايتريٚنغني 2

 أ ايسّ   ب ايػؿا٤ اهلٝٛيٞ   ز اهلٝٛىل    ز اليواة

  :ع٢ً حتضٜض ACTH. ذنضض 3

الطتريوئيدية مً احلاثات 

 الهظسية

١َ  ز دا ٔ آي  َٛ ساث١ ايُٓ

١ٝ ََا  األ

ساثات اإلطالم ايسضق١ٝ َٔ  ب اؿاثات اؾٓػ١ٝ َٔ املٓاغٌ   ز

 ايٛطا٤

 أ

  :ساثاتإ تتشضصإ َٔ ايؿك ارتًؿٞ يًػز٠ ايٓدا١َٝ .4

ADH ز واألنطيتوضني GH   ب أغرتٚدني ٚبطٚدػرتٕٚ ز ٚايربٚالنتني GH ٕٚأ ٚايتػتٛغرت 

 . إسز٣ ٖشٙ اذتاثات تؤرٟ رٚصًا يف بٓا٤ َٓاع١ ادتغِ يز٣ األطؿاٍ ٚتنُض بعز ايبًٛؽ: 5

 أ ايسضق١ٝ    ب التينوضية )الصعرتية(   ز ايهعط١ٜ   ز ايٓدا١َٝ

  :. إسز٣ ٖشٙ اذتاثات اآلت١ٝ حتٍٛ ايػًٝهٛدني املدظٕ يف ايهبز إىل غًٛنٛط6

 أ األْػٛيني   ب    ايتُٝٛغني ز ايباضاثٛضَٕٛ   ز الػلوناغوٌ

  . تتشهِ ايٓدا١َ األَا١َٝ يف إؾضاط:7

 أ يب ايهعط ٚقؿط٠ ايهعط   ب ايسضق١ٝ ٚقؿط٠ ايهعط   ز  املباٜض ٚاـك٢  ز د+  ب 

  أٟ َٔ ٖشٙ اذتاثات يٝػ هلا رٚص َتعانػ يف ايٛظٝؿ١: . 8

 أ غًٛناغٕٛ  –األْػٛيني  ب ايباضاثٛضَٕٛ   –ايهايػٝتْٛني  ز ذاثة الينو   –التريونطني  ز نٌ اإلدابات قشٝش١

  : تغبب اذتاثات داصات ايزصق١ٝ. 9

 تٓؿط ع٢ً اَتكام

 ؾٛاضز ايهايػّٝٛ بؿهٌ أقٌ َٔ األَعا٤  

حتسز غوازد الهالطيوو  ز

 مً العظاو

تطغب ؾٛاضز  ز

 ايهايػّٝٛ يف ايععاّ

ظٜاز٠ ططح ؾٛاضز  ب

 ايهايػّٝٛ َٔ اـ١ًٝ

 أ

  : ايغتري٥ٚٝز١ٜ تؿضط َٔاذتاثات . 11

 أ قؿط٠ ايهعط   ب املٓاغٌ ز ايسضق١ٝ   ز أ   +   ب

  : تعز إسز٣ اذتاثات اآلت١ٝ َٔ إؾضاطات ايػز٠ ايزصق١ٝ. 11

 أ ايتُٝٛغني   ب ايتريٚنػني   ز األْػٛيني   ز ايػًٛناغٕٛ
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 تقانات( -3الجنسي  -2فريوسات -1( التكاثر )3-2-1املناعة )دروس 

 (2119 – 2118الجالح الجانوي العلمي )
 :ضع املضطلح العلمي املهاضبالسؤال األول: 

ٟ غري املتدقك (: - ٞ ايؿطض ٓاع ٗاط امل ٛ خط ايسؾاع األٍٚ)ادت ٚ آخط ٖ ب  ِ غٜط ٝع بني دػ ال مي ٜب١  ّ ايػط ٌ نس األدػا ٟ يًُع ٛض ٚؾ  ِ ٛ ًع٢ اغتعساز زا٥ ٖٚ  ٘ ٞ ٝؾ ٝع ٌ طب ٜٛدس بؿه  ِٚ ٔ اؾػ   ع

 تتهٕٛ َٔ غًػ١ً َٔ ايربٚتٝٓات اييت ٜٓتذٗا ايهبس ٚػٍٛ يف ايسّ بكٛض٠ غري ؾعاي١ ٚيهٔ تٓؿط بؿعٌ األدػاّ ايػطٜب١)ايربٚتٝٓات املت١ُُ(: -

َٛاز بطٚت١ٝٓٝ تؿطظٖا اـالٜا املكاب١ بايؿريٚغات ٚتٓتكٌ َع ايسّ يتجبت ع٢ً املػتكبالت املٛدٛز٠ يف ايػؿا٤ ايػٝتٛبالمسٞ يًدالٜا األْرتٚؾريْٚات(:) -

 ايػ١ًُٝ اجملاٚض٠ ٚؼطنٗا ع٢ً إْتاز َٛاز بطٚت١ٝٓٝ دمٓع تهاثط ايؿريٚغات عًَُٛا

- :)ٟ ًٛ ١ٝ االغتذا )ايزؾاع ارت ًُ ٔ ع ٜا دع٤َ  ال ِ دصب تسؾل ـا ٔ ث َ ٗب١ٚ  ًت ّ إىل املٓطك١ امل ٚضٚز ايس ٜاز٠  ٟ إىل ظ ١ٝ اييت تدز ٗاب ؿأ اب١ االيت ١ٝ اييت ٓت ٝب ٚايالسب  ١ٝ ٝب ٞ ايععِ يفؿب   ْك

 ٚتكهٞ ع٢ً ايها٥ٓات ايسقٝك١ ٚايريقات تٓؿأ َٔ اـالٜا ٚسٝس٠ ايٓٛا٠ املتٛنع١ يف ايسّ َٚٔ اـالٜا اؾصع١ٝ ايٓك١ٜٛ )ايبايعات ايهبري٠(: -

 ب٢ٓ نط١ٜٚ أٚ بٝه١ٜٛ تٓتؿط ع٢ً طٍٛ األٚع١ٝ ايًُؿا١ٜٚ)ايعكز ايًُؿ١ٝ(: -

 ٜطتبط ايهس مبٛيس ايهس ٜٚٛقـ ْؿاط٘(:)ايتعارٍ -

 ٜطتبط ايهس بأنجط َٔ َٛيس نس َؿهاًل ػُعات ٜتِ ايتٗاَٗا َٔ قبٌ اـالٜا ايبايع١)ايتالطٕ )اإليقام((: -

 ٜتشس مبٛدب٘ ايهس َع َٛيسات املٓش١ً )َٛاز غا١َ( ٚترتغب ؾٝػٌٗ ايتٗاَٗا ايرتعٝب(:) -

بطٚتٝٓات ْٛع١ٝ خاق١ َٛدٛز٠ ع٢ً أغؿ١ٝ اـالٜا ٜػتطٝع اؾٗاظ املٓاعٞ َٔ خالهلا دمٝٝع املٛاز ايػطٜب١ ؽتًـ )َعكز ايتٛاؾل ايٓغٝذٞ األععُٞ (: -

 يٛاسس٠ ٚتتطابل يف ايتٛا٥ِ اؿكٝك١ٝبني األؾطاز ٚيهٓٗا تتكاضب نُٔ ايعا١ً٥ ا

 إسس٣ اآليٝات اييت ٜعٌُ بٗا اؾػِ يًكها٤ ع٢ً َٛيسات ايهس يًُشاؾع١ ع٢ً تٛاظٕ ٚاغتتباب ايب١٦ٝ ايساخ١ًٝ يًذػِ )االعتذاب١ املٓاع١ٝ(: -

 رتاؾل بطزٚز ؾعٌ ايتٗاب١ٝ ٚ أؾ١ ْػٝذ١ٝ ٚ ؽطب خًٟٛ اغتذاب١ َٓاع١ٝ ؾسٜس٠ ْتٝذ١ خًٌ َٓاعٞ ملٛاد١ٗ َٛيس نس غري دطثَٛٞ ٚغري غاّ ت)ؾضط اذتغاع١ٝ(: -

- :)ٞ ٞ ايشات ٓاع ٍ امل ٟ إ)االختال دز هاز هلاٜ   َٞ ٓاع  ٌَ ّ بطز ؾع ٜب١ ؾٝكٛ ٗا غط ١ٝ ع٢ً ْأ ٘ ايصات ْات هٛ ٜٓعط إىل أسسَ   ٚ٘ ِ شات ٜا اؾػ ٝٝع خال ٞ يف دم ٓاع ٗاظ امل ٗاخطأ اؾ ٜب  ىل ؽط

 ظاٖط٠ تتذ٢ً بؿشٛب ٚاظضقام ثِ امحطاض يف األقابع ٜرتاؾل بأمل عٓس تعطنٗا يًربٚز٠ )ظاٖض٠ صاٟ ْٛر(: -

 تكًل ايػُس ايصًٜٞ احملٝط باحملٛض اجملٛف اما ميهٔ ْٗا١ٜ احملٛض َٔ ايسخٍٛ إىل اـ١ًٝ اؾطث١َٝٛ)َضس١ً اذتكٔ(: -

ايؿريٚؽ نًُا  DNAع املاز٠ ايٛضاث١ٝ يًد١ًٝ املهٝؿ١ ٜٚتهاعـ ايؿريٚؽ َ DNAتتِ بعس َطسًيت االيتكام ٚاؿكٔ ٜٓسَر )رٚص٠ االْزَاز(: -

 ايؿريٚؽ عٔ املاز٠ ايٛضاث١ٝ يًد١ًٝ ٜٚتابع ايتهاعـ نُا يف زٚض٠ ايتشًٌ DNAتهاثطت اـ١ًٝ ٚيهٔ يف ظطٚف َع١ٓٝ ميهٔ إٔ ٜٓؿكٌ 

 يف ايعطٚف ايب١ٝ٦ٝ املٓاغب١ يتشكل ايتٛاظٕ َع ايٛغط ع١ًُٝ س١ٜٛٝ أغاغ١ٝ ؼؿغ ايٓٛع َٔ االْكطاض ٚتٛؾط ي٘ ٣ايعٜاز٠ ايعسز١ٜ)ايتهاثض(: -

 ظٜاز٠ يف نت١ً املاز٠ اؿ١ٝ َٔ خالٍ تطنٝب املٛاز اييت تتهٕٛ َٓٗا ٚالغُٝا ايربٚتٝٓات )ايُٓٛ(: -

 ٜتِ ؾٝ٘ إعطا٤ أؾطاز دسٜس٠ َٔ ؾطز ٚاسس َٔ زٕٚ إْتاز أعطاؽ ٚاألؾطاز ايٓاػ١ َطابك١ يألقٌ )ايتهاثض ايالدٓغٞ(: -

تٓتذإ َٔ ؾطز ٚاسس )خٓج٢( أٚ َٔ ؾطزٜٔ يٓٛع ٚاسس )شنط ٚ أْج٢( َٔ ثِ إعطا٤  1nٜتِ باْسَاز خًٝتني عطٚغٝتني نٌ َُٓٗا )ايتهاثض ادتٓغٞ(: -

 بٝه١ ًَكش١ ٚاألؾطاز ايٓاػ١ كتًؿ١ عٔ أبٜٛٗا ببعض ايكؿات ايٛضاث١ٝ

 املبٝض َٔ زٕٚ إيكاح إلْتاز اؾطاز دسٜس٠ تطٛض اـالٜا اؾٓػ١ٝ األْج١ٜٛ اييت ٜٓتذٗا)ايتهاثض ايبهضٟ(: -

ٜٚدزٟ  DNAوسخ عٓس َععِ األٚيٝات ٚعٓس اؾطاثِٝ ٜٚٓتر عٓ٘ خًٝتإ َتؿابٗإ ٚتؿبٗإ اـ١ًٝ األقٌ ٜٚػبك٘ تهاعـ  )االْؾطاص ايجٓا٥ٞ (: -

 إىل ايعٜاز٠ ايعسز١ٜ ايػطٜع١ يف أؾطاز اؾُاع١

 إىل ؾططٜٔ أٚ أنجط ُٜٓٛ نٌ َٓٗا ٜٚعٛض َا ٜٓكك٘ ٖٛ تكػِ ايها٥ٔ اؿٞ)ايتذظؤ أٚ ايتذزٜز(: -

ٓاثض(: - ٖا )امل ٛ ِ يُٓ ال٥  َٕ ها ٜاح يتػتكط يفَ  غاط١ ايط ٌ ٛب ٓتك ٚت  ٘ ٌ عٓ ؿك ِ ٓت ٜا ث ْاض ٞ يف ايؿٛ ٓبات ايعطٚغ ٜا اي ٔ تهاثط بعض خال ؿأ ع ٕ أؾطازاً دسٜس٠أعها٤ خاق١ ٓت  ٚتهٛ

١ٝٓٝ تػتطٝع إعط )ارتالٜا ادتشع١ٝ(:- ٜا شات قؿات دٓ ٗا ايٛضاثٞخال ١ًَ يف منط َات ايٛضاث١ٝ املسخط٠ نا ٔ املعًٛ ٞ تػتطٝع ايتعبري ع ؿ١ عسٜس٠ ؾٗ ١ٜٛ كًت                                           ا٤ غالالت خً

 أجب عو األضئلة التالية: السؤال الثاني:

ٜتؿهٌ َٔ فُٛع١ أدٗع٠ ٚخالٜا َع إؾطاظاتٗا تؿهٌ سادعًا ٚاقًٝا يًذػِ نس األدػاّ ايػطٜب١ َِ ٜتؾهٌ دٗاطْا املٓاعٞ َٚا أقغاَ٘؟  -1

 )َٛيسات ايهس( نًٗا منٝع بني خطني زؾاعٝني ض٥ٝػٝني ُٖا: دٗاظ َٓاعٞ ؾططٟ غري َتدكل ٚدٗاظ َٓاعٞ َهتػب َتدكل 

 اإلْرتؾريْٚات -از  زااليتٗاب اؿ -ايربٚتٝٓات املت١ُُ ب -أ عزر ٚعا٥ٌ ايزؾاع ارتًطٞ. -2

 اـالٜا َتعسز٠ ايٓٛا٠ -ايكات١ً ايطبٝع١ٝ ز -ايبايعات ايهبري٠ ب -أ عزر ٚعا٥ٌ ايزؾاع ارتًٟٛ. -3

ٜبسأ بايتهٕٛ ؾٛض زخٍٛ َٛيس ايهس إىل اؾػِ ٚتعطؾ٘ َت٢ ٜبزأ ادتٗاط املٓاعٞ املتدقك بايتهٕٛ ٚنِ ٜغتػضم سيو َٚا ٖٛ ادتظ املِٗ ؾٝ٘.  -4

 ب١ خاق١ يًكها٤ عًٝ٘ ٜٚػتػطم شيو بعض ايٛقت )أٜاّ عس٠(  ميجٌ اؾٗاظ ايًُؿٞ اؾع٤ املِٗ َٔ اؾٗاظ املٓاعٞ املٓاعٞ املتدكلٚتؿهٌٝ اغتذا

 اـالٜا ايًُؿ١ٝ –ايطشاٍ  –ايًُـ  –ايػس٠ ايكعرت١ٜ )ايتُٝٛغ١ٝ(  –ايعكس ايًُؿ١ٝ  –ْكٞ ايععِ  َِ ٜتهٕٛ ادتٗاط املٓاعٞ املتدقك  -5

تتُاٜع ايبا١ٝ٥ يف ْكٞ  –تٓؿأ ايبا١ٝ٥ ٚايتا١ٝ٥ َٔ خالٜا دصع١ٝ يف ْكٞ ايععِ   تٓؾأ نٌ َٔ ارتالٜا ايبا١ٝ٥ ٚايتا١ٝ٥ ؟ ٚأٜٔ تتُاٜظ نٌ َٓٗا؟ َٔ أٜٔ   -6

 ايععِ ٚايتا١ٝ٥ يف ايػس٠ ايتُٝٛغ١ٝ



 

ٔ ايبكا٤  -7 ٔ سٝح طَ َا ايؿضم بُٝٓٗاَ  َا أْٛاعٗاٚ  ٟ ذنضض ارتالٜا ايبا١ٝ٥ ع٢ً االْكغاّٚ  ٜتِ ؼطٜهٗا ع٢ً االْكػاّ مبٛيس ايهس ٚ ايًُؿٛنٝٓات اييت   َا ايش

 ١ًٜ  نساز ٚتعٝـ َس٠ ظ١َٝٓ قكري٠خالٜا بالظ١َٝ تعٌُ ع٢ً إْتاز األ –تٓتذٗا اـالٜا ايتا١ٝ٥ املػاعس٠ ٚتكػِ إىل : خالٜا شانط٠ تعٝـ َس٠ ظ١َٝٓ طٛ

ٜتأيـ َٔ أضبع غالغٌ َتعسز٠ ايببتٝس, تؿهٌ غًػًتني خؿٝؿتني َتُاثًني ,ٚغًػًتني ثكًٝتني َتُاثًني أٜهًا ٚتطتبط  َِ ٜتايـ ادتغِ املنار ؟  -8

   Yنٌ ٚاسس٠ َُٓٗا باألخط٣ بطٚابط نربٜت١ٝ , ٚتٓتعِ ايػالغٌ ع٢ً ؾهٌ سطف 

 املنار يًكنا٤ ع٢ً َٛيز اينزعزر طضا٥ل ادتغِ  -9

 ٜطتبط ايهس مبٛيس ايهس ٜٚٛقـ ْؿاط٘ التعادل:-أ

 :ٜطتبط ايهس بأنجط َٔ َٛيس نس َؿهاًل ػُعات ٜتِ ايتٗاَٗا َٔ قبٌ اـالٜا ايبايع١ التالشٌ-ب

 ٜتشس مبٛدب٘ ايهس َع َٛيسات ايهس املٓش١ً )َٛاز غا١َ( ٚترتغب ؾٝػٌٗ ايتٗاَٗا الرتضيب:-د

 تتشًٌ َٛيسات ايهس بعس اضتباطٗا بايهس ٚشيو مبػاعس٠ ايربٚتٝٓات املت١ُُ الترلل:-د

 َا ٖٞ ارتالٜا اييت تغاِٖ يف االعتذاب١ املٓاع١ٝ َٚا رٚص نٌ َٓٗا يف سيو ٚنٝـ ٜقٓـ رٚصٖا - 11

ٚتكسَ٘ يًدالٜا  دع٥ًٝا ثِ تعٗط أدعا٤ َٓ٘دمٝع َٛيس ايهس بٛغاط١ َعكس ايتٛاؾل ايٓػٝذٞ ايععُٞ ٚتكّٛ بايتٗاَ٘ ٖٚهُ٘ البالعات الهبرية : -1 

 ايتا١ٝ٥ املػاعس٠ )ٜكٓـ زٚضٖا نُٓاع١ خ١ًٜٛ(

َع َٛيس  تتعطف بٛغاط١ َػتكبالتٗا ع٢ً َٛيس ايهس ايصٟ قسّ هلا ٚتٓتر ايًُؿٛنٝٓات اييت تؿعٌ اـالٜا ايبا١ٝ٥ املطاعدة: اخلاليا التائية -2 

 ٓاع١ خ١ًٜٛ(ايهس ايصٟ تطتبط ب٘ ايبا١ٝ٥ )ٜكٓـ زٚضٖا َ

يًبايعات  تٓكػِ بعس تٓؿٝطٗا إىل خالٜا شانط٠ ٚخالٜا بالظ١َٝ تٓتر األنساز اييت تٗادِ َٛيس ايهس ٚػعً٘ أنجط عطن١ اخلاليا البائية: -3 

   ايهبري٠ )ٜكٓـ زٚضٖا َٓاع١ خًط١ٝ(

ايتػري -11 قابًٝتٗا يًتبزٍٚ  َا ايعالق١ بني تضنٝبٗاٚ  ِ تتهٕٛ ايؿريٚعاتٚ    RNAأٚ   DNAيؿريٚغات َٔ : غالف بطٚتٝين )احملؿع١( َٚاز٠ ٚضاث١ٝ تطنب ا  َ

 ٖصا ايرتنٝب هعًٗا قاب١ً يًتبسٍ ٚايتػري ٚسسٚخ ايطؿطات ألٕ َازتٗا ايٛضاث١ٝ غري ق١ُٝ بكٛض٠ ناؾ١ٝ 

َا ٖٛ ادتضثّٛ املنٝـ هلشا ايؿريٚؼ -12    دطثّٛ ايعك١ٝ ايكٛي١ْٝٛ –زٚض٠ ايتشًٌ ٚزٚض٠ االْسَاز   منٝظ يف رٚص٠ سٝا٠ ايؿريٚؼ )آنٌ ادتضاثِٝ( َغاصٜٔ َا ُٖاٚ 

 َا َضاسٌ رٚص٠ ايتشًٌ يف آنٌ ادتضاثِٝ ؟ ٚنٝـ ذنزخ االيتقام ع٢ً ايغطح ارتاصدٞ دتزاص ادتضثّٛ -13

 االْؿذاض ٚايتشًٌ -5ايتذُٝع  -4االغتٓػار أٚ ايتهاعـ  -3اؿكٔ  -2االيتكام  -1 

 َٔ ايؿريٚغات بااليتكام تتجبت ايكؿٝش١ ايكاعس١ٜ يًؿريٚؽ ع٢ً ايػطح اـاضدٞ ؾساض اؾطثّٛ عٔ ططٜل ْكاط اغتكباٍ ْٛع١ٝ ال تػُح إال يٓٛع 

 نٝـ ٜتِ سكٔ ايؿريٚؼ ذتُن٘ ايٟٓٛٚ بارت١ًٝ املنٝؿ١؟ َٚا األْعِٝ ايشٟ ٜغاعز ع٢ً سيو ؟ ٚأٜٔ ٜٛدز. -14

ًٜٞ احملٝط   ـ١ًٝ باحملٛض األدٛف اما ميهٔ ْٗا١ٜ احملٛض َٔ ايسخٍٛ إىل اؿ١ًٝ اؾطث١َٝٛ  ًٜٞ شيو سكٔ اؿُضٜتكًل ايػُس ايص  ايٟٓٛٚ ايؿريٚغٞ زاخٌ ا

 ٜػاعس أْعِٝ ايًٝعٚظِٜ ع٢ً غريٚض٠ ٖصٙ ايع١ًُٝ ٖٚٛ ٜٛدس يف ايكؿٝش١ ايكاعس١ٜ يًؿريٚؽ 

شا  -15 ٍ ع٢ًٖ  جا ٚاسنضَ  ٔ ايؿريٚعاتَا املكقٛر بايؿريٚعات االصجتاع١ٝ  ٛعَ  ّ   آي ٞ ايؿريٚغات اييت تػتدس ٖRNA  ايؿريٚؽ يكٓعDNA  ؾريٚؽ اإلٜسظ –ايؿريٚؽ 

 غالف خاضدٞ َهٕٛ َٔ طبك١ َعزٚد١ شات طبٝع١ زمس١ -1    ٜتأيـ َٔ:.  َِ ٜتأيـ ؾريٚؼ اإلٜزط -16

 بطٚتٝٓات ايػالف )املػتهس( ؽرتم ايطبك١ األٚىل -2                                                   

 طبك١ بطٚت١ٝٓٝ ؼٝط بايًب  -3                                                   

 ظٛاض نٌ َُٓٗا أْعِٝ ايٓػذ ايتعانػٞ RNAايًب: ٜٚتأيـ َٔ غالف بطٚتٝين )نابػٝس( يف ٚغط٘ دع٥ٝإ َٓؿكالٕ َٔ  -4 

 ؾٝٛؼ إٜبٛال –ؾريٚؼ األْؿًْٛظا  –ؾغٝؿغا٤ ايتبؼ  –آنٌ ادتضاثِٝ –ايٛصاثٞ يف نٌ َٔ : اإلٜزط سزر ْٛع اذتُض  -17

 RNA ؾريوع األيبوال:  RNA ؾريوع األىؿلوىصا:  RNA ؾطيؿطاء التبؼ:  DNAملتَه اجلساثيه :   RNA اإليدش: - 

ٜتنُٔ - 18 َاسا  ١ٝ   َا ارتط٠ٛ األعاع١ٝ ايالط١َ ذتزٚخ ايتهاثضٚ  ػذ املاز٠ ايٛضاث  ْ٘ ٚث ١ ؿس ٠ٛ األغاغ١ٝ ايالَظ ط ٌ إىل آخط –ـا ٔ دٝ  َ١ٝ َات ايٛضاث ٌ املعًٛ ك  ْٔ  ٜتهُ

 ظٜاز٠ عسز اـالٜا عٔ ططٜل االْكػاّ اـٝطٞ -أ َا َضاسٌ ايُٓٛ ؟ -19

 ظٜاز٠ سذِ اـالٜا عٔ ططٜل تطنٝب املاز٠ اؿ١ٝ -ب                        

 ايتُاٜع اـًٟٛ ٜٚعين ايتدكل ايؿهًٞ ٚايٛظٝؿٞ يًدالٜا يتؿهٌٝ ايٓػر ٚاألعها٤ املدتًؿ١ -ز                         

  عِ طضٜك١ ايتهاثض ايالدٓغٞ عٓز األسٝا٤ ايتاي١ٝ: - 21

 ايتذعؤ ٚايٓذسٜسدة امليبططة :الدو- ايتربعِ ؾطس مخرية اخلبص : – ايتبٛؽ ؾطس عؿً اخلبص: – االْؿطاض ايجٓا٥ٞ البازاميطيوو : - 

 ٚايتذعؤ ايتربعِ اهليدزية: –االْؿطاض ايجٓا٥ٞ  اجلساثيه : -االْؿطاض ايجٓا٥ٞ ٚايتذعؤ ٚايتذسٜس  الطبريوجريا: - 

 اسنض طضم ايتهاثض ايالدٓغٞ عٓز ايٓباتات ايظٖض١ٜ َع َجاٍ يهٌ َٓٗا  -21

 نايػٛم ايعاسؿ١ )ايؿطٜع( ٚايػٛم ايتدع١ٜٝٓ ايًش١ُٝ )ايكباض( ٚايػٛم ايسض١ْٝ )ايبطاطا( الطام: -باؾصٚض ايسض١ْٝ ناألنايٝا  اجلرز: -أ 

 ايبكٌ األبصال: -د                    ايبٝػْٛٝا    األوزام : -ح

  َٔ قكري ٚ بأغعاض َٓاغب١ميهٔ اؿكٍٛ ع٢ً ْباتات َطغٛب١ ٚعاي١ٝ اؾٛز٠ ٚبأعساز نبري٠ ٚخالٍ ظ  َا األ١ُٖٝ االقتقار١ٜ يٓباتات األْابٝب -22



 

َٔ أعها٤ دػِ اؾٓني ٚ أْػذت٘ ٚسبً٘ ايػطٟ أَا ايؿطز ايبايؼ ؾتتذُع يف أَانٔ قسز٠   َٔ أٜٔ حنقٌ عًٝٗا عٓز ادتٓني ٚ عٓز اإلْغإ ايبايؼ؟ -23

 نايطبك١ املٛيس٠ يًبؿط٠ ٚاـالٜا املٛيس٠ ـالٜا ايسّ املٛدٛز٠ يف ْكٞ ايععِ

 ايبٝٛض تعطٞ ًَه١ حنٌ ايعغٌ ؟ َٚا فٝػ١ نٌ َٓٗا  ؟َٚاسا ٜعطٞ نٌ ْٛع ؟َٚا ْٛع ايتهاثض يف اذتايتني.نِ ْٛعًا َٔ  -24

 تعطٞ شنٛض )تهاثط بهطٟ( 1nبٝٛض غري ًَكش١  - 

 تعطٞ إْاخ عاَالت أٚ ًَهات سػب تػصٜتٗا )تهاثط دٓػٞ( 2nبٝٛض ًَكش١ - 

 شٌ َٚا ايقٝػ١ ايقبػ١ٝ يًدالٜا ادتٓغ١ٝ ٚنٝـ تعطٞ ْطاؾًاَا ايقٝػ١ ايقبػ١ٝ يًدالٜا ادتغ١ُٝ يف سنٛص ايٓ -25

 ٚتعطٞ ْطاؾًا باالْكػاّ اـٝطٞ ٚيٝؼ املٓكـ 1nٚاـالٜا اؾٓػ١ٝ  2nاـالٜا اؾػ١ُٝ  

ايٓعذ١ رٚيٞ مذ١ عامل١ٝ . َٚا  َا ايعاٌَ ايشٟ عبب اْزَاز ْٛا٠ خ١ًٝ اينضع َع ايبٜٛن١ عزمي١ ايٓٛا٠ عٓز اعتٓغاخ ايٓعذ١ رٚيٞ . ٚملاسا أثاص اعتٓغاخ -26

 ألٕ االغتٓػار مت اعتباضًا َٔ خ١ًٝ َتُاٜع٠ )خ١ًٝ ايهطع( -ايكس١َ ايهٗطبا١ٝ٥   -     ايٓتا٥ر اإلدناب١ٝ املتٛقع١ َٔ جتاصب االعتٓغاخ؟

 ايٓتا٥ر اإلهاب١ٝ: اؿكٍٛ ع٢ً ْباتات ٚسٝٛاْات عاي١ٝ اؾٛز٠ ٚتكسِٜ خسَات طب١ٝ ١َُٗ إىل اإلْػإ     

ٜتِ ؼسٜس املٛضثات املػدٚي١ عٔ إْتاز ايعهٛ املطاز ظضاعت٘ َٔ اـالٜا اؾصع١ٝ قبٌ  نٝـ ميهٔ إْتاز أعنا٤ ٚأْغذ١ َع١ٓٝ َٔ ارتالٜا ادتشع١ٝ. -27

 دماٜعٖا ٚتٓؿٝطٗا يف ٜٔ ٜتِ تجبٝط عٌُ باقٞ املٛضثات

 أعط تفطريًا علميًا ملا يلي: :الثالثالسؤال 

 ألْٗا تهٌُ بعًُٗا عٌُ ٚغا٥ٌ ايسؾاع األخط٣ يف اؾػِ  املت١ُُ بٗشا االعِ.تغ١ُٝ ايربٚتٝٓات  -

 تؿضط ارتالٜا املتأس١ٜ يف االيتٗاب اذتار َار٠ اهلٝغتاَني -

 ألٕ اهلٝػتاَني تػبب اضؽا٤ عهالت دسضإ األٚع١ٝ ايس١َٜٛ َٚٔ ثِ تٛغع األٚع١ٝ ٚ ٚضٚز ايسّ اؿاٌَ يًبايعات إىل املٓطك١ املًتٗب١ 

ألٕ ايبايعات ايهبري٠ يًؿريٚغات تًٗتِ أعسازًا نبري٠ َٔ ؾريٚؽ اإلٜسظ ٚتكبح كعًْا هلا ٚيف أثٓا٤  اْتكاٍ ايعز٣ٚ باإلٜزط عٔ طضٜل ايتهاثض ادتٓغٞ -

 ؼطنٗا يف اؾػِ ٜتػطب أعساز نب١ٝ   َٔ ايؿريٚغات ٚالغُٝا يف اؾٗاظ ايتٓاغًٞ عٓس اإلْاخ

 ألٕ عسز األٚع١ٝ اييت تٓكٌ ايًُـ إىل ايعكس ايًُؿ١ٝ أنجط َٔ تًو اييت ؽطز َٓٗا ًُـ َٔ ادتضاثِٝ ٚارتالٜا ايتايؿ١تكّٛ ايعكز ايًُؿ١ٝ بتٓك١ٝ اي -

 ألْٗا تتُاٜع يف ايتُٝٛؽ  تغ١ُٝ ارتالٜا ايتا١ٝ٥ بٗشا االعِ. -

 (bursa fabricius)طٝٛضبػبب انتؿاف ٖصٙ اـالٜا يف دطاب ؾابطٜػٝٛؽ عٓس اي  تغ١ُٝ ارتالٜا ايبا١ٝ٥ بٗشا االعِ. -

 ألْٗا تػاعس ع٢ً دماٜع اـالٜا ايتا١ٝ٥  تٓعِ ساث١ ايتُٝٛعني بٓا٤ املٓاع١ يف ادتغِ. -

 بػبب ٚدٛز بطٚتٝٓات ْٛع١ٝ خاق١ ع٢ً أغؿ١ٝ اـالٜا تعطف مبعكس ايتٛاؾل ايٓػٝذٞ األععُٞ  قزص٠ ادتٗاط املٓاعٞ يف متٝٝظ املٛار ايػضٜب١ -

ٜٚٗادِ اـالٜا  ألْ٘ ٜٗادِ ايبايعات ايهبري٠ ٜٚػري َٔ تطنٝب٘ ايٛضاثٞ ؾتكبح غري قازض٠ ع٢ً دمٝٝع َٛيس ايهس عٛطًا َٓاعًٝاٜغبب ؾريٚؼ اإلٜزط  -

 ايتا١ٝ٥ املػاعس٠ ٚوًٗا ؾتتعطٌ آيٝات االغتذاب١ املٓاع١ٝ

 ألْٗا ال ؼٟٛ ع٢ً أٚع١ٝ ز١َٜٛ تتِ طصاع١ ايكض١ْٝ بٓذاح نبري. -

ضؾض ادتٗاط املٓ - ؿغ٘الٜ  ٔ ايطبكات ايغطش١ٝ يًذًز يتػط١ٝ األدظا٤ املقاب١ يًؾدك املقابْ  ٞ ادتظ٤ املظصٚعَ  ٞ األععُٞ  اع ٛاؾل ايٓػٝذ ٝٓات ايت ٚت ٗا ؼٌُ ْؿؼ بط  ألْ

 ألْٗا ال دمًو أٟ َعٗط َٔ َعاٖط اـ١ًٝ اؿ١ٝ ٚال تبسٟ  أٟ ْؿاط اغتكالبٞ خاضز اـ١ًٝ اؿ١ٝالتعز ايؿريٚعات نا٥ٓات س١ٝ    -

 ـًٖٛا َٔ األْعُٝات االغتكالب١ٝ ؾٗٞ غري قازض٠ ع٢ً ايتهاثط إال زاخٌ اؿ١ٝ ؾٗٞ فرب٠ ع٢ً ايتطؿٌ تعز ايؿريٚعات سات تطؿٌ إدباصٟ -

 يعسّ ٚدٛز ْكاط اغتكباٍ ْٛع١ٝ ع٢ً ايػطح اـاضدٞ يًد١ًٝ املهٝؿ١ اعتعقا٤ بعض أْٛاع ادتضاثِٝ ع٢ً بعض ايؿريٚعات. -

 ألٕ ايطبٝع١ ايهُٝٝا١ٝ٥ يػالف ايؿريٚؽ تؿاب٘ ايطبٝع١ ايهُٝٝا١ٝ٥ يًػؿا٤ اـًٟٛ يًد١ًٝ املهٝؿ١  ػؾا٤ ارتًٟٛ يًد١ًٝ املنٝؿ١ايتشاّ ايؿريٚؼ َع اي -

ٛات عز٠ - ٕ إال بعز عٓ ٌ( يػٓٛات عس٠ ثِ ٜتهاثط ؾتعٗط  ال تعٗض األعضاض املضم١ٝ يًؿريٚؼ يف بعض األسٝا ٕ ْؿاط )خَا بك٢ بسٚ ٔ يًؿريٚؽ إٜٔ  ٘ ميه  األعطاضألْ

 ألٕ َازت٘ ايٛضاث١ٝ عطن١ يإلقاب١ بايطؿطات بؿهٌ َػتُط فعٛب١ اذتقٍٛ ع٢ً أر١ٜٚ يًتدًك َٔ بعض ايؿريٚعات. -

 ألْ٘ وٟٛ ْؿؼ املاز٠ ايٛضاث١ٝ املٛدٛز٠ يف ايؿطز األقٌ األؾضار ايٓاجت١ عٔ ايتهاثض ايالدٓغٞ َطابك١ يألفٌ. -

 ألْٗا ال ؼٟٛ ْؿؼ املاز٠ ايٛضاث١ٝ املٛدٛز٠ يف اآلبا٤  ـ عٔ أبٜٛٗا يف بعض ايقؿات.األؾضار ايٓاجت١ عٔ ايتهاثض ادتٓغٞ ختتً -

 بػبب ظٜاز٠ عسز خالٜا اـٝط بعس اْكػاَٗا باالْؿطاض ايجٓا٥ٞ  طٜار٠ طٍٛ ارتٝط ايغبريٚدريا يف ايعضٚف ايب١ٝ٦ٝ املال١ُ٥. -

ٍ ايتها - ْات اذت١ٜٛٝ يف زتا ٔ ايتكا ٓاجت١ ع باتات اي بتغ١ُٝ آي ْاٝب ٓباتات األ ٞ ب ٔ املدرب  ثض ايالدٓغ نُ ٌ األٚع١ٝ ايعداد١ٝٚ  زاخ  ٚ١ٝ طنب١ قٓع غاطَ  ٗا منت يف ٚأ  ألْ

 ألْٗا تػتطٝع ايتعبري عٔ املعًَٛات ايٛضاث١ٝ املسخط٠ نا١ًَ يف منطٗا ايٛضاثٞ  تغتطٝع ارتالٜا ادتشع١ٝ إعطا٤ عالالت خ١ًٜٛ شتتًؿ١ عزٜز٠ -

ٜا ادتشع١ٝ يف  - ّ ارتال َاؽتغتدز ضاض ايز َٚأ  ّ غتعق١ٝ ناألٚصا ضاضَ  ٚ ايؿاش٠ َعادت١ َأ ٜا املطن١ٝ أ ال ٌ ـا ٌ ق ٜا اؾصع١ٝ ؼ ال ٔ ـا  َ١ً ػ ١ُ املػٓت ػر ايػًٝ ٕ آي  أل

 قٌ َٛضثات َطن١ٝ أٚ طاؾط٠ ألٕ املٛضثات ايكشٝش١ يًدالٜا اؾصع١ٝ ؼٌ تعز ارتالٜا ادتشع١ٝ سكاًل دٝزًا يًُعادت١ ايٛصاث١ٝ. -

 يتكبح ايكٝػ١ ايكبػ١ٝ َهاعؿ١ ت١ً ارت١ًٜٛ  غري املتُاٜظ٠ ايٓاجت١ عٔ تهاثض سب١ ايطًع مبضنب ايهٛيؾٝغني .تعاجل ايه -

 يػٗٛي١ إعازتٗا إىل اؿٝا٠ اؾ١ٝٓٝٓ  عٓز اعتدزاّ خالٜا ْبات١ٝ َتُاٜظ٠ يف  طصاع١ ايٓغر ايٓبات١ٝ ٜؿنٌ إٔ تهٕٛ بضاْؾ١ُٝٝ. -

  1nألٕ ايكٝػ١ ايكبػ١ٝ يًدالٜا اؾٓػ١ٝ عٓسٖا تبك٢  ارتٝطٞ ٚايعارٟ ٚيٝػ باالْكغاّ املٓقـ.تعطٞ سنٛص ايٓشٌ ْطاؾًا باالْكغاّ  -



 

 :حتتٌ خط لكل مو اجلمل املػلوطة اآلتية صرح ماالسؤال الرابع: 
 ْكٞ ايععِالػدة الصعرتية. ٜتِ إْتاز اـالٜا ايًُؿ١ٝ يف -

 ارتالٜا ايتا١ٝ٥ ايكات١ً ايغ١ُٝاخلاليا البالشمية. ٖٞ  اـالٜا املػدٚي١ عٔ ضؾض األعها٤ املعضٚع١-

 ارتالٜا ايبا١ٝ٥ ايبالط١َٝاخلاليا التائية الهاحبة. اـالٜا اييت تكّٛ بإْتاز األدػاّ املهاز٠ ٖٞ -

 ايزؾاع ارتًطٞالدؾاع اخللوي. ايربٚتٝٓات املت١ُُ َٔ ٚغا٥ٌ -

 ًٟٛايزؾاع ارتالدؾاع اخللطي. ايبايعات ايهبري٠ َٔ ٚغا٥ٌ -

 طبٝعًٝا ٚعٔ طضٜل اإلْغإ عٔ طضٜل قطع ادتشَٛصطبيعيًا ؾكط. ٜتهاثط ايػطخؼ -

 ايالدٓغٞ -ايعضٚعٞ اجليطي. تػاعس ايؿْٛاضٜا ع٢ً ايتهاثط  ايبٛغٞاملٓاثط أعها٤ خاق١ تٓؿأ َٔ تهاثط خالٜا ايٓبات -

                                                         ايتربعِبالتبوؽ .ٜتِ ايتهاثط ايالدٓػٞ عٓس ؾطط اـُري٠ -

 ايٛصق١مً الصٍسة. ٜتهاثط ايهاال ْؿٛ الدٓػًٝا عٔ ططٜل قطع -

 ادتشٚص ايزص١ْٝالطوم الدزىية.  ٜتهاثط ْبات األنايٝا الدٓػًٝا عٔ ططٜل-

 إْاخ ؾكطؾكط.  ذنوزٕ عٓس أْج٢ بطغٛخ املا٤ 2تعطٞ ايبٝٛض غري املًكش١ -

 :قازى بني: اخلامسال السؤ
 :َهإ ايتٛمع –ايزٚص  –ادتغِ املنار َٚٛيز اينز َٔ سٝح : ايطبٝع١ ايهُٝٝا١ٝ٥  - أ

 مولد الضد اجلطم املضاد 

 ١ أٚ َتعسز٠ ايػهانطَٝاز٠ بطٚتٝٓ بطٚتٝٓات َتدكك١ تسع٢ ايػًٛبٝٛ يٝٓات املٓاع١ٝ الطبيعة الكيميائية

األْػذ١ ايًُؿ١ٝ مكاى التوضع الٜا ايبا١ٝ٥ املكٛض١ٜ ٚيف ايسّٚ   يف اؾطاثِٝ ٚايؿريٚغات ٚاـالٜا ايػططا١ْٝ ع٢ً غطٛح  ـا

قازض٠ ع٢ً ؼؿٝع اغتذاب١ َٓاع١ٝ َتدكك١ ٚإْتاز  ايكها٤ ع٢ً َٛيس ايهس ٚ إبطاٍ َؿعٛي٘  الدوز

 أدػاّ َهاز٠

 :َٔ سٝح ارت١ًٝ املنٝؿ١ ٚاذتُض ايٟٓٛٚ ٚاإلٜزطآنٌ ادتضاثِٝ  -ب 

 ذاثة التريوكطني ذاثة الهمو 

 أ١َٝٓٝ بطٚت١ٝٓٝ )ببتٝس١ٜ( الطبيعة الكيميائية

 ايٓٛا٠ ايػؿا٤ اهلٝٛيٞ مكاى توضع املطتقبل

 ايباصاثٛصَٕٛ َٔ سٝح : َهإ اإلؾضاط ٚرٚص نٌ َُٓٗا: ايهايغٝتْٛني ٚ -ز 

 اإليدش آكل اجلساثيم 

املضيفةاحللية   ايتا١ٝ٥ املػاعس٠ ايعك١ٝ ايكٛي١ْٝٛ 

 DNA RNA احلمض الهووي

 :ٚقت اذتزٚخ –األؾضار ايٓاجت١  –اذتاد١ يألعضاؼ  –ايتهاثض ادتٓغٞ ٚايالدٓغٞ َٔ سٝح: املٓؾأ  -ر 

 التكاثس الالجهطي التكاثس اجلهطي 

 ؾطز ٚاسسَٔ  َٔ ؾطز ٚاسس )خج٢ٓ( أٚ َٔ ؾطزٜٔ يٓٛع ٚاسس )شنط ٚ أْج٢( املهػأ

 ٜتِ زٕٚ اؿاد١ إلعطاؽ ٜتِ بٛدٛز أعطاؽ احلاجة لألعساع

 َطابك١ يألقٌ كتًؿ١ عٔ أبٜٛٗا ببعض ايكؿات ايٛضاث١ٝ األفساد الهاجتة

 ايعطٚف املٓاغب١ ايعطٚف ايب١ٝ٦ٝ غري املٓاغب١ وقت احلدوث

 :األْٛاع -ارتالٜا ايبا١ٝ٥ ٚارتالٜا ايتا١ٝ٥ َٔ سٝح : َهإ ايتُاٜظ  -ٖـ 

 اخلاليا البائية اخلاليا التائية 

 ِتكٞ ايعع ايػس٠ ايتُٝٛغ١ٝ مكاى  التمايص

 ايصانط٠ -ايبالظ١َٝ )املكٛض١ٜ( ايصانط٠ -ايهاع١ –ايكات١ً ايػ١ُٝ  –َػاعس٠  األنواع

 :اذكس وظيفة واذدة لكل مو: السادسالسؤال 

  تطتبط بػط اـ١ًٝ املكاب١ ؾتػاعس اـالٜا -2تطًل َٛاز نُٝٝا١ٝ٥ ػصب اـالٜا ايبايع١ مٛ ايٓػٝر املكاب  -1 :ايربٚتٝٓات املت١ُُ -

                       ؼؿع ؼًٌ خالٜا اؾطاثِٝ ٚايؿططٜات ايساخ١ً إىل اؾػِ -3ايبايع١ ع٢ً تعطف اهلسف                           

 ٚ ٚضٚز ايسّ اؿاٌَ يًبايعات إىل املٓطك١ املًتٗب١                   الت دساضإ األٚع١ٝ ايس١َٜٛ َٚٔ ثِ تٛغع األٚع١ٝهاضؽا٤ عٜػبب  :هلٝغتاَنيا -

 ؼطض اـالٜا ايػ١ًُٝ اجملاٚض٠ يًدالٜا املكاب١ ع٢ً إْتاز َٛاز بطٚت١ٝٓٝ دمٓع تهاثط خالٜا ايؿريٚغات األْرتؾريْٚات: -



 

                                        االيتٗاب١ٝ تعٌُ ع٢ً ايتٗاّ ايعٛاٌَ املُطن١ ٚمحا١ٜ األْػذ١ اجملاٚض٠ بعس إٔ تتذ٘ مٛ املٓطك١ :اي٣ٛٓ ايٛيٛع١ باملعتزٍارتالٜا املتعزر٠  -

 تٗادِ ايؿريٚغات -3ػاعس٠ تكّٛ بتكسِٜ َٛيس ايهس يًدالٜا ايتا١ٝ٥ امل -2تكهٞ ع٢ً ايها٥ٓات ايسقٝك١ ٚايريقات  -1 :ايبايعات ايهبري٠ -

 ٚخاق١ ؾريٚؽ اإلٜسظ ٚتًٗتِ أعساز نبري٠ ٚتكبح كعًْا هلا                      

                                                             تعٌُ ع٢ً اـالٜا ايػططا١ْٝ ٚايؿريٚغات ٚقتًٗا مبػاعس٠ األدػاّ املٓاع١ٝ املهاز٠  :ارتالٜا ايكات١ً ايطبٝع١ٝ -

 ٜعس َطنعًا إلْتاز خالٜا ايسّ ايٓك١ٜٛ ٚايًُؿا١ٜٚ :ْكٞ ايععِ -

                                                                              عٕ ايسّ ملٛاد١ٗ انؿاض نػط٘ى –ٜكّٛ بتؿهٌٝ اـالٜا املٓاع١ٝ يف املطس١ً اؾ١ٝٓٝٓ    :يطشاٍا -

 تتدكل بايكها٤ ع٢ً ايؿريٚغات ٚاؾطاثِٝ ٚايؿططٜات ٚايطؿًٝٝات  -:ايكات١ً ايغ١ُٝارتالٜا  -

 تٗادِ اـالٜا ايػططا١ْٝ –تكاّٚ األْػذ١ املعضٚع١ ٚتػبب ضؾهٗا  –                           

                                                                   ايبا١ٝ٥ ع٢ً االْكػاّ ٚ إْتاز األنسازتٓعِ ٚظا٥ـ دٗاظ املٓاع١ عٔ ططٜل ايًُؿٛنٝٓات إش تػاعس اـالٜا ايًُؿ١ٝ  :ارتالٜا املغاعز٠ -

 تٓعِ ْػب١ األدػاّ املهاز٠ )األنساز( يف ايسّ –تٛقـ عٌُ اـالٜا ايتا١ٝ٥ ٚايبا١ٝ٥ بعس قٝاَٗا بعًُٗا  :ارتالٜا ايهاحب١ -

                                                                                      س زخٛي٘ اؾػِ َط٠ أخط٣تتعطف َٛيس ايهس عٓ  :خالٜا ايشانض٠ -

 تعٌُ ع٢ً إْتاز األنساز اغتذاب١ يسخٍٛ دػِ غطٜب (:ارتالٜا ايبالط١َٝ )املقٛص١ٜ-

هٔ ْٗا١ٜ احملٛض َٔ ايسخٍٛ إىل اـ١ًٝ اؾطث١َٝٛ  ٚبايتايٞ غريٚض٠ سكٔ اؿُض ايٟٓٛٚ ايؿريٚغٞ زاخٌ اـ١ًٝ املهٝؿ١ أٚ مي  :أْعِٝ ايًٝظٚطِٜ -

 ع١ًُٝ  سكٔ اؿُض ايٟٓٛٚ ايؿريٚغٞ زاخٌ اـ١ًٝ اؾطث١َٝٛ

 ايؿريٚغٞ  DNAايؿريٚغٞ بٓػذ غًػ١ً َٔ  RNAٜكّٛ بٛغاطت٘ ايـ :أْعِٝ ايٓغذ ايتعانغٞ -

 ٚاْؿكاي٘ إىل خٝطني  DNAٜكّٛ بسٚض َِٗ يف تهاعـ  -1 (:ادتغِ ايٛعٝط )املٝظٚطّٚ -

                  ي٘ زٚض يف تطنٝب ايػالف اـًٟٛ اؾسٜس ٚشيو عٓس انُام غالف اـ١ًٝ املٓؿطط٠ -2                                    

                                     أَطاض ايسَاؽ اؿكٍٛ ع٢ً غالالت خ١ًٜٛ َتُاٜع٠ الغتدساَٗا يف َعاؾ١ أَطاض َػتعك١ٝ ناألٚضاّ ٚ -1    :ارتالٜا ادتشع١ٝ -

 تعس سكال يًُعاؾ١ ايٛضاث١ٝ إش ؼٌ َٛضثات قشٝش١ يًدالٜا اؾصع١ٝ قٌ َٛضثات َطن١ٝ أٚ طاؾط٠-2                           

 َعاؾ١ بعض ساالت ايعكِ -3                           

 ١ٝ اغتٓػار أْػذ١ ٚ أعها٤ بس٤ًا َٔ خالٜا دصع١ٝإَهاْ -4                           

 ماذا يهتخ عو كل مو:ابع: السؤال الس
 اـالٜا ايبايع١ مٛ ايٓػٝر املكاب )املٗادِ( صبد  إطالم ايربٚتٝٓات املت١ُُ َٛار نُٝٝا١ٝ٥. -

 اهلسفتػاعس اـالٜا ايبايع١ ع٢ً تعطف   اصتباط ايربٚتٝٓات املت١ُُ بغطح ارتالٜا املقاب١. -

  تٓؾٝط ايربٚتٝٓات املت١ُُ بؿعٌ األدغاّ ايػضٜب١: -

 َٚٔ ثِ اْتبادٗا ثِ اْؿذاضٖااـ١ًٝ تكّٛ بإسساخ ثكٛب يف غؿا٤ اـ١ًٝ ٜدزٟ شيو إىل زخٍٛ املا٤ إىل 

   إؾضاط ارتالٜا املتأس١ٜ َار٠ اهلٝغتاَني يف املٓطك١ االيتٗاب١ٝ: -

 اضؽا٤ عهالت دسضإ األٚع١ٝ ايس١َٜٛ َٚٔ ثِ تٛغع األٚع١ٝ ٚ ٚضٚز ايسّ اؿاٌَ يًبايعات إىل املٓطك١ املًتٗب١ تػبب َاز٠ اهلٝػتاَني

   تجبت األْرتٚؾٝٓات ع٢ً املغتكبالت املٛدٛر٠ ع٢ً ايػؾا٤ ايغٝتٛبالمسٞ يًدالٜا ايغ١ًُٝ اجملاٚص٠: -

 ًَاؼطنٗا ع٢ً إْتاز َٛاز بطٚت١ٝٓٝ دمٓع تهاثط ايؿريٚغات عُٛ

 تتعطف اـالٜا ايتا١ٝ٥ املػاعس٠ بٛغاط١ َػتكبالتٗا َٛيس ايهس ايصٟ قسّ هلا ٚتٓتر ايًُؿٛنٝٓات إظٗاص ايبايعات أدظا٤ َٔ َٛيز اينز ع٢ً عطشٗا: - 

 ٚإْتاز األنساز اْكػاّ اـالٜا ايًُؿ١ٝ ايبا١ٝ٥ إىل خالٜا شانط٠ ٚخالٜا بالظ١َٝ إْتاز ايًُؿٛنٝٓات َٔ قبٌ ارتالٜا ايتا١ٝ٥ املغاعز٠: -

ٚ تتذُع ع٢ً غطٛح ايهطٜات ايبٝض  IgEتٓتر اـالٜا ايبالظ١َٝ نُٝات ٖا١ً٥ َٔ األدػاّ املهاز٠ ايٓٛع١ٝ  رخٍٛ َٛيز اذتغاع١ٝ ألٍٚ َض٠: -

 األغاغ١ٝ ٚيف اؾًس ٚاألغؿ١ٝ املداط١ٝ يًذٗاظ ايتٓؿػٞ ٚ األَعا٤ ٚسٍٛ األٚضز٠ ايكػري٠ 

وكٌ اضتباط بٝٓ٘ ٚبني األدػاّ املهاز٠ املػتكط٠ ع٢ً غطٛح اـالٜا ايػابك١ ٜٚدزٟ االضتباط إىل اْؿذاض  يجا١ْٝ:رخٍٛ َٛيز اذتغاع١ٝ يًُض٠ ا -

ٚغريٙ ٚتػبب ٖصٙ املٛاز ايتٗابات ع٢ً َػت٣ٛ األغؿ١ٝ املداط١ٝ ٚاألْـ ٚايعٝٓني ٚايط٥تني ٚاؾٗاظ  اـالٜا ٚ إطالم ٚغا٥ط نُٝٝا١ٝ٥ ناهلٝػتاَني

 اهلهُٞ ٚاؾًس ٚتدزٟ إىل انؿاض نػط ايسّ

 ٜػري َٔ تطنٝبٗا ايٛضاثٞ ؾتكبح غري قازض٠ ع٢ً دمٝٝع َٛيس ايهس  َٗامج١ ؾريٚؼ اإلٜزط ايبايعات ايهبري٠. -

 وٌ ايتا١ٝ٥ املػاعس٠ ؾتتعطٌ آيٝات االغتذاب١ املٓاع١ٝ ايتا١ٝ٥ املغاعز٠: َٗامج١ ؾريٚؼ ارتالٜا -

 ضؾض اؾٗاظ املٓاعٞ يًعهٛ املعضٚع  ْكٌ ن١ًٝ َٔ ؽدك إىل ؽدك آخض ال تٛدز بُٝٓٗا قضاب١ . -

 ظٜاز٠ عسز اـالٜا ٚطٍٛ اـٝطاالْؾطاص ايجٓا٥ٞ يز٣ ايطشًب اذتًظْٚٞ )ايغبريٚدريا( . -

 ظٜاز٠ عسز اـٝٛط يغبريٚدريا.ايتذظؤ عٓز ا -

  2nتكبح قٝػتٗا ايكبػ١ٝ َهاعؿ١  َعادت١ ايهت١ً ارت١ًٜٛ ايٓاجت١ عٔ سب١ ايطًع بايهٛيؾٝغٔ. -

 تعطٞ شنٛض عٓز ايٓشٌ . 1nايبٝٛض غري املًكش١  -

 تعطٞ إْاخ ًَهات أٚ عاَالت  عٓز ايٓشٌ. 2nايبٝٛض املًكش١  -

 تعطٞ إْاخ ؾكط املا٤. عٓز بضغٛخ 2nبٝٛض بهض١ٜ غري ًَكش١  -

 



 

 :ضع املطميات املهاضبة ذطب أزقامًا: الثامنالسؤال 
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 (8-7-6-5-4التكاثر اجلنسي عند النباتات )الدروس 

 (2119 – 2118الجالح الجانوي العلمي )
 أعط تفطريًا علميًا ملا يلي: :األولالسؤال 

 ألْ٘ ٜبسأ باالْكػاّ املٓكـ ٜٚهٕٛ قازضًا ع٢ً تهٜٛٔ أعطاؽ تكّٛ باإليكاح تهٕٛ ارتالٜا يف ادتٌٝ ايعضٚعٞ أسار١ٜ ايقٝػ١ ايقبػ١ٝ. -

 1nألْ٘ ٜبسأ باإليكاح ٜٚهٕٛ قازضًا ع٢ً إعطا٤ أبٛاؽ دٓػ١ٝ  تهٕٛ ارتالٜا يف ادتٌٝ ايبٛغٞ َناعؿ١ ايقٝػ١ ايقبػ١ٝ. -
 صنط١ٜ ٚايعطٚؽ ٚ األْج١ٜٛ َٔ ايٓاس١ٝ ايؿه١ًٝألْ٘ ال ميهٔ ايتُٝٝع بني ايعطٚؽ اي ٜعز ايتظاٚز َتُاثٌ  يز٣ ؾطض عؿٔ ارتبظ -

يٓٓا ْػتطٝع َٔ ايٓاس١ٝ ايػًٛن١ٝ ايتُٝع بني )األعطاؽ املصنط٠( َٔ خالٍ اْتكاٍ قت٣ٛ خالٜاٖا عرب قٓا٠ .ٜعز ايتظاٚز عٓز ايغبريٚدريا َتبأٜ -

 املكابٌ )األعطاؽ املدْج١( االقرتإ إىل خالٜا اـٝط

 يٛدٛز ؾطٚع ؼٌُ املٓاطـ ٚؾطٚع ؼٌُ األضساّ ع٢ً ْؿؼ ايٓبات سارٟ املغهٔايؿْٛاصٜا َٓؿقٌ ادتٓػ أ -

 ألٕ اؾٌٝ ايبٛغٞ ال وٟٛ ىهٛض ٜعٝؿ ادتٌٝ ايبٛغٞ يف ايؿْٛاصٜا َتطؿاًل ع٢ً ادتٌٝ ايعضٚعٞ -

 ٌ ايُٓٛ شاتٞ ايتػص١ٜ ألْ٘ اؾٌٝ ايعطٚغٞ ٜتُجٌ بايٓبات املٛضم ناَ  عٝطض٠ ادتٌٝ ايعضٚعٞ يف ايؿْٛاصٜا ع٢ً ادتٌٝ ايبٛغٞ -

 ألٕ املٓاطـ تٓهر قبٌ األضساّ  سزٚخ اإليكاح املتقايب يف ايغضخػ -

 ألٕ اؾٌٝ ايبٛغٞ ٜتُجٌ بايٓبات املٛضم ناٌَ ايُٓٛ شاتٞ ايتػص١ٜ عٝطض٠ ادتٌٝ ايبٛغٞ ع٢ً ايعضٚعٞ يف ايغضخػ -

 عاض١ٜ ألٕ املبٝض عٓسٖا َؿتٛح ٚايبصٜطات تغ١ُٝ عاصٜات ايبشٚص بٗشا االعِ -

 ألٕ املبٝض عٓسٖا َػًل ٚايبصٜطات بساخً٘ تغ١ُٝ َػًؿات ايبشٚص بٗشا االعِ -

 ألْ٘ ٜتُجٌ بايٓبات األخهط )اؾٗاظ اإلعاؾٞ( ادتٌٝ ايبٛغٞ ٖٛ املغٝطض يف ايقٓٛبض -

 تهاثط١ٜ تسع٢ املداضٜطألٕ ايتهاثط اؾٓػٞ يف ايكٓٛبط ٜتِ عٔ ططٜل تؿهٌٝ ايبصٚض نُٔ أعها٤  تغ٢ُ ايقٓٛبضٜات باملدضٚطٝات -

 يٛدٛز املداضٜط املصنط٠ ٚاملداضٜط املدْج١ ع٢ً ايؿذط٠ ْؿػٗا ايقٓٛبض َٓؿقٌ ادتٓػ ٚسٝز املغهٔ -

 يٛدٛز ٚضٜك١ قػري٠ تسع٢ قٓاب١ يف قاعس٠ املدطٚط املصنط ٜعز املدضٚط املشنض طٖض٠ ٚاسز٠ -

 يهٞ تٓهر ايبصٜط٠ ٚتتؿهٌ األضساّ اًل عٓز إْتاـ سب١ ايطًعٜتٛقـ منٛ املدضٚط املؤْح يف ايقٓٛبض عٔ ايُٓٛ عاًَا  ناَ -

 ألْٗا تؿكس اؾع٤ ايهرب َٔ املا٤ املٛدٛز ؾٝٗا رخٍٛ ايبشص٠ يف ايقٓٛبض يف سٝا٠ بط١٦ٝ -

 يهٞ تٓطًل ايبصٚض اجملٓش١ يف اهلٛا٤ ثِ تػتكط يف ايرتب١ تتباعز سضاؽـ املدضٚط املؤْح ايٓامر املتؿتح -

 ألٕ ايػٜٛك١ تتطاٍٚ ؾٛم ايرتب١ َعط١ٝ احملٛض ؼت ايؿًكات ايصٟ ٜطؾع ايؿًكات ؾٛم األضض ايقٓٛبض ؾٛم أصمٞ )ٖٛا٥ٞ(ٜعز إْتاـ بشص٠  -

 ألٕ سبًٗا ايػطٟ قكري ٚايه٠ٛ ٚايٓكري ع٢ً اغتكا١َ ٚاسس٠ ايبشٜض٠ يف ادتٛط َغتك١ُٝ . -

 ب َٔ ايٓكريألٕ سبًٗا ايػطٟ قكري ٚايه٠ٛ تكرت  ايبشٜض٠ يف ايؿافٛيٝا٤ َٓش١ٝٓ. -

 ألّ سبًٗا ايػطٟ طٌٜٛ ٚايه٠ٛ تكرتب نجريًا َٔ ايٓكري ايعاٖطٟ ٚتًتشِ ايًشاؾ١ اـاضد١ٝ باؿبٌ ايػطٟ  ايبشٜض٠ يف يف ايٛصر َكًٛب١ -

 ألْ٘ ٜتِ ٚؾل املعازيتني: اإلخقاب يف َػًؿات ايبشٚص َناعـ. -

 تُٓٛ يتعطٞ ايطؾِٝ 2nبٝه١ أق١ًٝ            1n+ بٜٛه١ نط١ٜٚ  1nْطؿ١ ْبات١ٝ  -1 

 تعطٞ بُٖٓٛا ْػٝر ايػٜٛسا٤ 3nبٝه١ إناؾ١ٝ             2n+ ْٛا٠ ثا١ْٜٛ  1nْطؿ١ ْبات١ٝ  -2 

 ألٕ ايطؾِٝ ٜكّٛ يف َطاسٌ تهْٛ٘ األخري٠ بٗهِ ايػٜٛسا٤ ؾتكبح ايبصٚض عسمي١ ايػٜٛسا٤ تهٕٛ ايبشٚص يف ايؿٍٛ ٚايؿافٛيٝا٤ عزمي١ ايغٜٛزا٤ -

عط ايهٝػ  - ٛ يف بشٚص دٛط اهلٓزٜبك٢ٚ  ٌ سً ٘ عا٥ ٞ دٛف ؾٝ ٌ سًٛ ايضؽُٝ ٘ غا٥ ٞ دٛف ؾٝ غط ايهٝؼ ايطؾُٝ عني ؾٝبك٢ٚ  ـ عٓس سسَ  ٜتٛق ٜٛسا٤  ٜا ايػ ّ خال كػا ٕ ْا  أل

 ألٕ ايًشاؾ١ ايساخ١ًٝ تعٍٚ ٚتبك٢ اـاضد١ٝ اييت تؿكس َا٤ٖا ٚتتشٍٛ إىل غالف َؿطز  غالف ايبشص٠ يف اذتُك َؿضر -

 ألٕ ايًشاؾ١ ايساخ١ًٝ تعٍٚ ٚتبك٢ اـاضد١ٝ اييت تتهاعـ إىل غالؾني غطشٞ َتدؿب قاؽ ٚزاخًٞ ضقٝل يني اعـغالف بشص٠ ارتضٚع َن -

 ألٕ ايٓٛغٌٝ ٜٗهِ ايًشاؾتني َعًا ٚ عٓسٖا تكّٛ ايجُط٠ بتهٜٛٔ غالف ناشب يًبصض٠ ايػالف يف سب١ ايكُح ناسب -

 بٝه١ األق١ًٝ ٚاإلناؾ١ٝ ٜٗهُاْ٘ يف أثٓا٤ منُٖٛاألٕ اي ٜظٍٚ ايٓٛعٌٝ بعز تؾهٌ ايبشٚص يف َػًؿات ايبشٚص -

 بٗسف تأَني ايطاق١ ايالظ١َ يُٓٛ ايطؾِٝ طٜار٠ األنغز٠ ايتٓؿغ١ٝ أثٓا٤ إْتاـ ايبشٚص -

 ألٕ قػًُا َٔ ٖصٙ ايطاق١ ال ٜػتدسّ يف ايُٓٛ ؾٝٓتؿط بؿهٌ سطاض٠ اْتؾاص اذتضاص٠ َٔ ايبشٚص املٓتؾ١ -

 ألٕ ايػٜٛك١ تتطاٍٚ سا١ًَ َعٗا ايؿًكتإ ٚايعذع ؾٛم ايرتب١ ٥ٜٞعز اإلْتاـ يف ايؿافٛيٝا٤ ٖٛا -

 ؽطز ايؿًك١ أٚ ايؿًكتإ ؾٛم ايرتب١ تتطاٍٚ َٚٔ ثِ ال ألٕ ايػٜٛك١ ال اإلْتاـ يف ايؿٍٛ  ٚايباطال٤ َٚععِ أسارٜات ايؿًك١  َجٌ ايكُح أصمٞ -

 :ألٕ أدعا٤ أخط٣ َٔ ايعٖط٠ أٚ نطغٞ ايعٖط٠ ٜؿاضى َع دساض املبٝض يف تهٜٛٔ ايجُط٠ ناذبة   تعز مثض٠ ايتؿاح ناسب١ بغٝط١  -

 : ألْٗا تٓؿأ َٔ ظٖط٠ ٚاسس٠ ؼتٟٛ ع٢ً خبا٤ ٚاسسبطيطة                                          

 تش١ُألْٗا تٓؿا َٔ ظٖط٠ ٚاسس٠ ؼتٟٛ ع٢ً عس٠ أخب١ٝ ًَ تعز مثض٠ املؾُؿ ٚايهضط مثض٠ بغٝط١ -

 : الؾرتاى أدعا٤ ظٖط١ٜ أخط٣ َع دساض املبٝض يف تؿهٌٝ ايجُط٠ناذبة  تعز مثض٠ ايتٛت ٚايتني مثض٠ ناسب١ َضنب١ -

 : ألْٗا تٓؿأ َٔ أظٖاض عس٠ )ْٛض٠( ٚتتشٍٛ نٌ ظٖط٠ ؾٝٗا بعس إيكاسٗا إىل مثري٠مسنبة                                                    

 ألْٗا تٓؿأ َٔ أخب١ٝ عس٠ َٓؿك١ً يعٖط٠ ٚاسس٠ تطتهع مجٝعٗا ع٢ً نطغٞ ايعٖط٠ ضٜظ مثض٠ َتذُع١تعز مثض٠ ايؿ -



 

 أجب عو األضئلة التالية: السؤال الثاني:

 يف أٟ ايعضٚف ذنزخ ايتهاثض ادتٓغٞ عٓز ؾطض عؿٔ ارتبظ , ٚ َا َضاسً٘ بز٤ًا َٔ جتاٚص خٝطٞ ايؿطض ٚست٢ تؾهٌ ايبٝن١ املًكش١ -1

  ايعطٚف ايب١٦ٝ غري املال١ُ٥وسخ يف    

  1nنٌ َُٓٗا  –ٜتذاٚض خٝطإ َٔ خٝٛط ايؿطط ٚ ٜعٛزإ غاليتني كتًؿتني ٚضاثًٝا ٜطَع ألسسُٖا + ٚ األخط  -  

 ُٜٓٛ يهٌ َُٓٗا بطٚظ داْيب َٓتؿذ ٜػ٢ُ طًٝع١ ايهٝؼ ايعطٚغٞ ٜٗادط إيٝ٘ َععِ اهلٝٛىل ٚاي٣ٛٓ - 

 تتالق٢ ايطًٝعتإ ٚتتالَػإ ٚ تتشٍٛ نٌ طًٝع١ إىل نٝؼ عطٚغٞ عٔ ططٜل تؿهٌ دساض عطنٞ ٜؿكً٘ عٔ باقٞ اـٝط - 

 َه١ْٛ ٣ْٛ –تعٍٚ اؾسض ايؿاق١ً بني نٝػني عطٚغٝني يف َٛنع ايتالَؼ ٚتٓسَر قتٜٛاتُٗا إش تتشس نٌ ْٛا٠ + َع ْٛا٠  - 

  2nس٠ اي٣ٛٓ ؾتتؿهٌ بٝه١ ًَكش١ عسٜ 2nثٓا١ٝ٥ ايكٝػ١   

 َاسا ٜطضأ ع٢ً ايبٝن١ املًكش١ بعز تؾهًٗا ؟ َٚاسا ٜطضأ عًٝٗا بعز حتغٔ ايعضٚف ايب١ٝ٦ٝ -2

 ؼاط بػالف ثدني أغٛز ايًٕٛ ٚدمط عاي١ بط١٦ٝ ست٢ تتشػٔ ايعطٚف -

 1nأبٛاغًا دٓػ١ٝ بعس ؼػٔ ايعطٚف ٜططأ ع٢ً اي٣ٛٓ ؾٝٗا اْكػاّ َٓكـ ثِ تٓتـ َعط١ٝ ساَاًل يًهٝؼ ايبٛغٞ ايصٟ وٟٛ  -

 ٜٓؿتح نٝؼ األبٛاؽ ٚتتشطض َٓ٘ األبٛاؽ يتٓتـ َعط١ٝ خٝٛط ؾطط١ٜ دسٜس٠ تتهاثط الدٓػًٝا - 

 منٝظ يف رٚص٠ سٝا٠ ايؿطضٜات ٚايٓباتات اييت تتهاثض دٓغًٝا دًٝني َا ُٖا ٚمباسا ٜبزأ نٌ َُٓٗا َٚا ايقٝػ١ ايقبػ١ٝ يهٌ َُٓٗا -3

 2nايكٝػ١ ايكبػ١ٝ  –اؾٌٝ ايبٛغٞ: ٜبسأ باإليكاح  -ب          1nايكٝؼ ايكبػ١ٝ  –ّ املٓكـ اؾٌٝ ايعطٚغٞ: ٜبسأ باالْكػا -أ 

 رٚصٖا َت٢ ذنزخ ايتهاثض ادتٓغٞ يف ايغبريٚدريا ؟ ٚنٝـ تتؾهٌ قٓا٠ االقرتإ ؟ ٚ َا -4

 وسخ يف ايعطٚف ايب١ٝ٦ٝ غري املٓاغب١ - 

 ثِ ٜٓؿتح ايربٚظإ ع٢ً بعهُٗا ٚتتؿهٌ قٓا٠ االقرتإُٜٓٛ َٔ نٌ خ١ًٝ بطٚظ باػاٙ اـ١ًٝ املكاب١ً  - 

 ٜتِ َٔ خالهلا اْتكاٍ قت٣ٛ نٌ خ١ًٝ ألسس اـٝٛط )عطٚؽ شنط١ٜ( يٝٓكٗط َع قت٣ٛ خ١ًٝ َكاب١ً َٔ اـٝط األخط )عطٚؽ أْج١ٜٛ(  -

 ٣ نٌ خ١ًٝ إعاؾ١ٝتتُجٌ ايعطٚؽ مبشتٛ -مباسا تتُجٌ ايعضٚؼ عٓز ايغبريٚدريا ؟ ٚنٝـ تتؾهٌ ايبٝن١ املًكش١. -5

ؽ أ-  ـٝط األخط )عٚط ٔ ا  َ١ً َكاب  ١ٝ ٣ خً َع قٛت ٗط  ٝٓك ١ٜ( ي ؽ شنط ٝٛط )عٚط ١ٝ ألسس ـا ٌ خً ٣ ن ٍ قٛت ْتكا ٍ ا ٔ خال ًكش١َ  ه١ امل ٌ ايٝب ٓا٠ االقرتٕاتتؿه ١ٜ( عرب ق  ْٛج

 َا َقري ايبٝن١ املًشك١ بعز تؾهًٗا ؟ َٚا َقريٖا بعز عٛر٠ ايعضٚف املٓاعب١ -6

 بػالف ثدني ٚتػتكط يف ايٛسٌ بعس َٛت ايٓبات األقًٞ ٚدمط عاي١ سٝا٠ بط١٦ٝؼاط  - 

تتالؾ٢ ثالخ ٚتبك٢  1nعٓسَا تكبح ايعطٚف َال١ُ٥ ٜططأ ع٢ً ْٛا٠ ايبٝه١ املًكش١ اْكػاّ َٓكـ َعطًٝا أضبع ٣ْٛ أساز١ٜ ايكٝػ١ ايكبػ١ٝ  - 

 ٜتهاثط الدٓػًٝا ٚتعطٞ بإْتاؾٗا ْباتًا عطٚغًٝا 1nٚاسس٠ نُٔ ايبٝه١ اؾسٜس٠ 

 َاسا ٜٓتر عٔ إْتاـ ايبٛغ١ يف ايؿْٛاصٜا ؟ ٚمما ٜتأيـ ايٓبات اإلعاؽٞ ؟ َٚا ادتٌٝ ايشٟ ميجً٘. -7

 ميجٌ اؾٌٝ ايعطٚغٞ –ٜتأيـ َٔ أؾباٙ )غٛم ٚ أٚضام ٚدصٚض(  –ٜٓتر خٝط أٚيٞ تعٗط عًٝ٘ ؾُٝا بعس بطاعِ قػري٠   

تٓتكٌ ايٓطاف عطن١ غٛط١ٝ غاع١ يف َا٤ املطط اٚ ايٓس٣ َتذ١ٗ  ٓتر عٓ٘ َٚا ادتٌٝ ايشٟ ٜبزأ بعز سيونٝـ ذنزخ اإليكاح يف ايؿْٛاصٜا َٚاسا ٜ -8

 ٜبسا اؾٌٝ ايبٛغٞ – 2nمٛ األضساّ تعرب عٓل ايطسِ ثِ تٓسَر نٌ ْطؿ١ َع بٜٛه١ نط١ٜٚ َؿه١ً بٝه١ ًَكش١ 

تكػِ ايبٝه١ املًكش١ خٝطًٝا زاخٌ ايطسِ سٝح تُٓٛ َعط١ٝ دٓني ٜتُاٜع إىل ْبات  ٜٓتر َٔ َٔ أٜٔ ٜٓتر ايٓبات ايبٛغٞ يف ايؿْٛاصٜا ؟ٚمما ٜتأيـ. -9

 2nٜتأيـ َٔ قسّ ٚغٜٛك١ ٚقؿع١ بٛغ١ٝ ؼتٟٛ ع٢ً خالٜا أّ َٛيس٠ يألبٛاؽ  ,بٛغٞ 

ٌ احملؿع١ ايبٛغ١ٝ عٓز ايؿْٛاصٜا  -11 ٛاؽ راخ ٌ األب تتُاٜع َؿه١ً أبٛاؽ  1nخالٜا  4اْكػاّ َٓكـ يتعطٞ  2nتٓكػِ نٌ خ١ًٝ اّ َٛيس٠ يألبٛاؽ  َا ٖٞ آي١ٝ تؾه

 ؾُٝا بعس ٜٓؿتح غطا٤ احملؿع١ ٚتتشطض األبٛاؽ ٚتتٓاثط بعٝسًا عٓٗا ٚعٓسَا ػس املهإ املٓاغب تٓتـ يتعطٞ ْبات عطٚغٞ دسٜس 1nأساز١ٜ ايكٝؼ ايكبػ١ٝ 

ٜتأيـ َٔ غام تطاب١ٝ َطُٛض٠ يف  -األخهط املٛضم شاتٞ ايتػص١ٜ ناٌَ ايُٓٛ ٜتُجٌ يف ايٓبات مباسا ٜتُجٌ ادتٌٝ ايبٛغٞ يف ايغضخػ؟ ٚمما ٜتأيـ. -11

 ايرتب١ )اؾصَٛض( ٜعطٞ مٛ األع٢ً أٚضام خهطا٤ نبري٠ اؿذِ تسع٢ ايٛضام ايبٛغ١ٝ ٚتُٓٛ باػاٙ األغؿٌ اؾصٚض ايعطن١ٝ

 .أٜٔ تٛدز األنٝاؼ ايبٛغ١ٝ يف ايغضخػ ؟ َٚاسا حتٟٛ ؟ َٚاسا ٜٛدز ع٢ً ستٝط٘ -12

 ٜٛدس غالف ٜػ٢ُ ايطبك١ األي١ٝ – 2nتٛدس ع٢ً ايٛد٘ ايػؿًٞ يألٚضام ايبٛغ١ٝ ٚؼٟٛ األنٝاؽ ايبٛغ١ٝ ع٢ً خالٜا أّ َٛيس٠ يألبٛاؽ  

 َا ايقٝػ١ ايقبػ١ٝ يًدالٜا األّ املٛيز٠ يألبٛاؽ َٚا االْكغاّ ايشٟ ٜطضأ عًٝٗا َٚاسا ٜٓتر عٓ٘  -13

 1nٜٓتر أبٛاؽ دٓػ١ٝ  –اْكػاّ َٓكـ  – 2nيألبٛاؽ  ايكٝػ١ ايكبػ١ٝ يًدالٜا األّ املٛيس٠ 

 دمجٌ اؾٌٝ ايعطٚغٞ – 1nتٓتر عٔ إْتاف ايبٛغ١   َٔ أٜٔ تٓتر املؾض٠ ؟َٚاسا متجٌ؟ -14

 إٜٔ تتؾهٌ املٓاطـ ٚاألصساّ يف املؾض٠ ٚيف أٟ قغِ ٜتٛمع نٌ َُٓٗا َٚا رٚص األٚباص ادتشص١ٜ -15

 األٚباض اؾصض١ٜ  يًتجبٝت ٚاالَتكام –املٓاطـ يف ايكػِ ايهٝل  تعٗط األضساّ يف ايكػِ ايعطٜض ٚتتؿهٌ ع٢ً ايٛد٘ ايػؿًٞ يًُؿط٠ سٝح  

 َِ ٜتأيـ املدضٚط املشنض يف ايقٓٛبض ؟ َِٚ تتأيـ ايغزا٠ -16

تتأيـ ايػسا٠ َٔ  قٓاب١ٜتأيـ َٔ قٛض َطنعٟ هٌُ اٚضاقًا قػري٠ تسع٢ األغس١ٜ تٓتعِ عًٝ٘  بؿهٌ يٛييب ٚيف قاعست٘ ٚضٜك١ قػري٠ تسع٢ 

 سطؾؿ١ ع٢ً ٚدٗٗا ايػؿًٞ نٝػٝإ طًعٝإ ٜؿهالٕ امل٦رب ٜٓؿتح عٓس ايٓهر بؿهٌ طٛيٞ  يتتشطض َٓ٘ سبات ايطًع

املٛدٛز٠ يف األنٝاؽ ايطًع١ٝ اْكػاّ َٓكـ يتعطٞ  2nتٓكػِ نٌ خ١ًٝ أّ َٛيس٠ ؿبات ايطًع   َاٖٞ َضاسٌ تؾهٌ سبات ايطًع يف ايقٓٛبض -17

 دمجٌ األبٛاؽ ايسقٝك١  اييت تتُاٜع زاخٌ األنٝاؽ ايطًع١ٝ إىل سبات طًع ْانذ١  1nٜا أساز١ٜ ايكٝػ١ ايكبػ١ٝ أضبع خال

 خ١ًٝ إعاؾ١ٝ  –خ١ًٝ تٛايس١ٜ  –خًٝتني َػاعستني  -نٌ سب١ طًع ْانذ١ ؼتٟٛ ع٢ً:  َا ب١ٝٓ سب١ ايطًع ايٓامذ١ يف ايقٓٛبض ؟ ٚمح َع ايضعِ -18

 ؼاط  سب١ ايطًع بػالف زاخًٞ غًًٛظٟ  ضقٝل ٚخاضدٞ َتكؿطٕ -                                        

 ٜتباعس ايػالؾإ عٔ بعهُٗا ع٢ً داْيب سب١ ايطًع َؿهًني نٝػني ٖٛا٥ٝني -                                        



 

 ٜتأيـ َٔ قٛض َطنعٟ ٜتٛنع عًٝ٘ عسز َٔ األظٖاض املدْج١  ١ يف ايقٓٛبض ؟َِ ٜتأيـ املدضٚط املؤْح ايؿيت يف ايقٓٛبض ؟ َِٚ تتأيـ ايظٖض٠ املؤْج -19

 تتأيـ ايعٖط٠ املدْج١ َٔ سطؾؿ١ )خبا٤ َؿتٛح( ٚؼٌُ ع٢ً ٚدٗٗا ايعًٟٛ بصٜطتني عاضٜتني ٚ أغؿٌ نٌ سطؾؿ١ قٓاب١ 

وتٟٛ  2nتسع٢ ايه٠ٛ ؼٝط بٓػٝر َػص ٜسع٢ ايٓٛغٌٝ  تتأيـ َٔ : ؿاؾ١ ترتى ؾتش١ َِ تتأيـ ايبشٜض٠ ايؿت١ٝ يف ايقٓٛبض؟ ٚمح سيو بايضعِ -21

  2nع٢ً خ١ًٝ َٛيس٠ يألبٛاؽ ايهبري٠ 

تٛدس يف ايٓٛغٌٝ تٓكػِ اْكػاّ َٓكـ  2nٜٓؿأ َٔ خ١ًٝ أّ يألبٛاؽ  ايهبري٠  َٔ أٜٔ ٜٓؾأ اإلْزٚعربّ ؟ ٚنٝـ ٜتِ سيو ؟ َٚا فٝػت٘ ايقبػ١ٝ -21

 1nتٓكػِ خٝطًٝا َعط١ٝ ْػٝر َػصٟ ٜسع٢ اإلْسٚغربّ قٝػت٘ ايكبػ١ٝ  تتالؾ٢ ثالخ َٓٗا ٚتبك٢ ٚاسس٠ 1nَعط١ٝ أضبع١ أبٛاؽ نبري٠ 

تٓهر ايبصٜطات عٓسَا تتؿهٌ ؾٝٗا   َت٢ تتؾهٌ ايبشٜض٠ ايٓامذ١ يف ايقٓٛبض؟ َٚٔ أٜٔ تٓؾأ األصساّ يف ايبشٜض٠ ايٓامذ١ ؟ َِٚ ٜتأيـ ايضسِ . -22

 1nٜتأيـ ايطسِ َٔ عٓل ٚ بطٔ بساخً٘ ايعطٚؽ األْج١ٜٛ )ايبٜٛه١ ايهط١ٜٚ (   َٔ دماٜع بعض خالٜا اإلْسٚغربّ تٓؿأ األضساّ اْطالقا –األضساّ 

 مباسا ٜتُجٌ ايٓبات ايعضٚعٞ ايشنضٟ ؟ ٚمباسا ٜتُجٌ ايٓبات ايعضٚعٞ األْجٟٛ يف ايقٓٛبض -23

  ألضساّ ايٓبات ايعطٚغٞ األْجٟٛميجٌ اإلْسٚغربّ ٚ ا –دمجٌ سب١ ايطًع ايٓانذ١ ايٓبات ايعطٚغٞ ايصنطٟ  

 .َا َقري ارت١ًٝ اإلعاؽ١ٝ ٚايٓطؿتإ ايٓباتٝتإ يف ايقٓٛبض -24

 أَا ايٓطؿ١ ايٓبات١ٝ ايجا١ْٝ ٚاـ١ًٝ اإلعاؾ١ٝ ؾتتالؾ٢ – 2nايٓطؿ١ ايٓبات١ٝ األٚىل تتشس َع ايبٜٛه١ ايهط١ٜٚ َؿه١ً ايبٝه١ املًكش١  

 ٚمما ٜتأيـ. َا َضاسٌ تؾهٌ ايضؽِٝ يف ايقٓٛبض ؟ -25

 بعس تؿهٌ ايبٝه١ املًكش١ ؽهع ألضبع اْكػاَات خٝط١ٝ َتتاي١ٝ ٜٚتؿهٌ بٓتٝذتٗا أضبع طبكات خ١ًٜٛ يف نٌ طبك١ أضبع خالٜا - 

 تتؿهٌ أضبع طال٥ع ضؾ١ُٝٝ َٔ خالٜا ايطبك١ ايػؿ١ًٝ ؾكط يف سني ٜتؿهٌ َٔ خالٜا ايطبك١ اييت تعًٖٛا أضبع َعًكات - 

 (12- 6ع١ ٚاسس٠ إىل ضؾِٝ ْٗا٥ٞ ٜتأيـ َٔ: دصٜط ٚغٜٛك١ ٚعذع ٚؾًكات عسزٖا َٔ )ال ٜتُاٜع إال طًٝ- 

 َا َقري نٌ َٔ ذتاؾ١ ايبشٜض٠ ٚايٓٛعٌٝ أثٓا٤ تؾهٌ ايبشص٠ يف ايقٓٛبض -26

 تتشٍٛ ؿاؾ١ ايبصٜط٠ إىل غالف َتدؿب فٓح يًبصض٠ - 

 املسخطات ايػصا١ٝ٥ )ْؿا٤, بطٚتٝٓات, ظٜٛت( يف خالٜاٜٙٗهِ اإلْسٚغربّ ايٓٛغٌٝ ٚوتٌ َهاْ٘ نُا ٜتهدِ ْتٝذ١ تطانِ  - 

 . مما تتهٕٛ ايجُض٠ يف ايقٓٛبض؟ َٚاسا ميجٌ املدضٚط ايٓامر املتؿتح -27

     ميجٌ احملطٚط ايٓانر املتؿتح فُٛع١ َٔ ايجُاض–تتهٕٛ َٔ سطؾؿ١ )خبا٤ َؿتٛح َتدؿب( ؼٌُ يف أعالٖا بصضتني عاضٜتني   

 تتهٕٛ ايبصض٠ َٔ ايطؾِٝ ٚغالف َتدؿب فٓح ْٚػٝر اإلْسٚغربّ  تتهٕٛ ايبشص٠ يف ايقٓٛبض؟ ٚمح سيو بايضعِ َِ  - 28

 اؾصٜط ٜعطٞ اؾصض  -  َا َقري أدظا٤ ايضؽِٝ يف ايقٓٛبض إسا متت ع١ًُٝ إْتاـ ايبشص٠؟ َٚٔ أٜٔ ٜغتُز ايضؽِٝ ايػشا٤ ايالطّ يشيو؟ - 29

 ت ؾٛم األضضاَعط١ٝ احملٛض ؼت ايؿًكات ايصٟ ٜطؾع ايؿًكايػٜٛك١ تتطاٍٚ ؾٛم ايرتب١  - 

 ايعذع ُٜٓٛ َعطٝا احملٛض ؾٛم ايؿًكات . ٜػتُس ايطؾِٝ ايػصا٤ أثٓا٤ اإلْتاف َٔ املسخطات ايػصا١ٝ٥ املٛدٛز٠ يف اإلْسٚغربّ - 

ٚص -31 ًؿات ايبش َػ ٌ املغٝطض يف  َا ادتٝ ُا ؟ٚ  َاٖ  ٚص فؿني  ًؿات ايبش َػ  ِ ٜات  - تن ـ أساز ٝات ايؿًك١  –ايؿًك١ ق ٓا٥ ـ ث ٗا -ق ٝات ٚض٠ س ّ يف ز ٘ تا ٌ ؾب ٞ بؿه غ ٓبات ايٛب   ٜػٝطط اي

 مباسا ٜتُجٌ ايٓبات ايبٛغٞ يف َػًؿات ايبشٚص ؟ ٚمباسا ٜتُجٌ ايٓبات ايعضٚعٞ املشنض ٚايضٚعٞ املؤْح يف َػًؿات ايبشٚص. -31

  2nٜتُجٌ ايٓبات ايبٛغٞ باؾٗاظ اإلعاؾٞ شٚ ايكٝػ١ ايكبػ١ٝ  - 

 ٜتُجٌ ايٓبات ايعطٚغٞ املدْح بايهٝؼ ايطؾُٝٞ –ٜتُجٌ ايٓبات ايعطٚغٞ املصنط عب١ ايطًع ايٓانذ١  - 

 ٜتٛمع ع٢ً نضعٞ ايظٖض٠ احملٝطات ايظٖض١ٜ األصبع١ أسنضٖا بايرتتٝب؟  ٚ َِ ٜتأيـ نٌ َٓٗا. -32

 : ٜتأيـ َٔ أٚضام خهطا٤ غايبًا ٚعك١ُٝ تػ٢ُ يػبالت الهأع-أ 

 يـ َٔ أٚضام ١ًَْٛ عك١ُٝ تػ٢ُ ايبتالت: ٜتأالتويخ-ب 

 ات ايطًعبؾٝ٘ س : تتأيـ ايػسا٠ َٔ خٝط ٜعًٛٙ ٦َرب تتؿهٌاألضدية-ز 

 تتأيـ َٔ خبا٤ أٚ أسب١ٝ عس٠ )ًَتش١ُ أٚ َٓؿك١ً( ٜتأيـ اـبا٤ َٔ املبٝض ايصٟ وٟٛ ايبصٜط٠ ٚايكًِ ٜٚٓتٗٞ باملٝػِ :املدقة -ز 

 َػًؿات ايبشٚص؟ ٚنٝـ تتُاٜظ إىل سبات طًع ْامذ١؟ نٝـ تتؾهٌ سبات ايطًع ايؿت١ٝ يف -33

  1nاملٛدٛز٠ يف امل٦رب اْكػاّ َٓكـ يتعطٞ أضبع سبات طًع ؾت١ٝ  2nتٓكػِ نٌ خ١ًٝ أّ َٛيس٠ ؿبات ايطًع   -

 تتنايص ننا يلي:.  دمجٌ األبٛاؽ ايسقٝك١  اييت تتُاٜع إىل أضبع سبات طًع ْانذ١  

 تٓكػِ نٌ سب١ طًع ؾت١ٝ اْكػاّ خٝطٞ إىل خًٝتني : خ١ًٝ إعاؾ١ٝ )خ١ًٝ األْبٛب ايطًعٞ ( ٚخ١ًٝ َٛيس٠-

 ٜتهاعـ غالف نٌ سب١ إىل غالف زاخًٞ ضقٝل غًًٛظٟ ٚغالف خاضدٞ ثدني َتكؿطٕ ٜتُٝع بٛدٛز تعٜٝٓات ْٛع١ٝ-

 اؿبٌ ايػطٟ -4ايهٝؼ ايطؾُٝٞ   -3ايٓٛغٌٝ    -2ٚ زاخ١ًٝ  ؿاؾتإ خاضد١ٝ  -1َِ تتأيـ ايبشٜض٠ ايٓامذ١ يف َػًؿات ايبشٚص؟ -34

 َا َضاسٌ تؾهٌ ايهٝػ ايضؽُٝٞ؟. –35

 ٖٞ األبٛاؽ ايهبري٠ 1nاملٛدٛز٠ يف ْٛغٌٝ ايبصٜط٠ اْكػاّ َٓكـ َعط١ٝ أضبع خالٜا  2nتٓكػِ اـ١ًٝ األّ يًهٝؼ ايطؾُٝٞ  -

 ؼ ايطؾُٝٞتتالؾ٢ ثالخ َٓٗا ٚتبك٢ ٚاسس٠ يتهرب ٚتهٕٛ خ١ًٝ ايهٝ -

  1nتٓكػِ ْٛا٠ خ١ًٝ ايهٝؼ ايطؾُٝٞ ثالخ اْكػاَات خٝط١ٝ َتتاي١ٝ َعط١ٝ مثإ ٣ْٛ  -

 َِ ٜتأيـ ايهٝػ ايضؽُٝٞ ٚنٝـ تتٛمع خالٜاٙ؟ َٚاسا ميجٌ ايهٝػ ايضؽُٝٞ يف َػًؿات ايبشٚص-36

 ْبٝٗا : خًٝتإ َػاعستإيف ايكطب ايكطٜب َٔ ايه٠ٛ ٚع٢ً داالعسوع األىجوية : -1n  :ٖٞٚ1ٜتأيـ َٔ مثاْٞ ٣ْٛ  

 يف ايكطب املكابٌ يًه٠ٛثالث خاليا قطبية :  -2                                          

 يف َطنع ايهٝؼ ايطؾُٝٞ ىواتا الهيظ :  -3                                          

 ميجٌ ايهٝؼ ايطؾُٝٞ ايٓبات ايعطٚغٞ املدْح  



 

 اإلخكاب -3إْتاف سب١ ايطًع ع٢ً املٝػِ   -2ايتأبري   -1    يف َػًؿات ايبشٚص؟ َا َضاسٌ اإليكاح -37

 تٓتـ سب١ ايطًع ايٓانذ١ بتشطٜض نُٝٝا٥ٞ َٔ املٝػِ  ايعاٌَ ايشٟ ٜغاعز ع٢ً إْتاـ سب١ ايطًع يف َػًؿات ايبشٚص؟ َا -38

 َٚٔ أٜٔ تٓتر  ايٓٛا٠ ايجا١ْٜٛ َا َقري نٌ َٔ ارتالٜا ايكطب١ٝ ٚارتًٝتإ املغاعزتإ بعز اإلخقاب؟  -39

 تعٍٚ اـالٜا ايكطب١ٝ ٚاؿًٝتإ املػاعستإ بعس اإلخكاب املهاعـ , تٓتر ايٓٛا٠ ايجا١ْٜٛ َٔ اْسَاز ْٛاتٞ ايهٝؼ يف أثٓا٤ اإلخكاب

 َا َضاسٌ تؾهٌ ايضؽِٝ يف َػًؿات ايبشٚص؟ َِٚ ٜتهٕٛ ايضؽِٝ ؾٝٗا -41

 ٝتني إسساُٖا قػري٠ َٛد١ٗ مٛ َطنع ايهٝؼ ايطؾُٝٞ ٚايجا١ْٝ نبري٠ َٛد١ٗ مٛ ن٠ٛ ايبصٜط٠إلعطا٤ خً 2nتٓكػِ ايبٝه١ املًكش١  - 

 تٓكػِ اـ١ًٝ اييت َٔ د١ٗ ايه٠ٛ َعط١ٝ خٝطًا خًًٜٛا ٜسع٢ املعًل ٜعًل ايطؾِٝ ٜٚسؾع٘ يف أعُام ايٓٛغٌٝ-

 َٔ دصٜط ٚغٜٛك١ ٜطتبط ؾٝٗا ؾًك١ أٚ ؾًكتإ ٕٜٛته تٓكػِ اـ١ًٝ ايكػري٠ َعط١ٝ طًٝع١ ايطؾِٝ اييت تتُاٜع إىل ضؾِٝ ْٗا٥ٞ -

 ٚ بطٜعِ ٜسع٢ ايعذع ٜهٕٛ َكابٌ اؾصٜط َٔ اؾ١ٗ األخط٣ 

 َا َضاسٌ تؾهٌ ايغٜٛزا٤ -41

  3nاْكػاَات خٝط١ٝ عسٜس٠ إىل عسز نبري َٔ اي٣ٛٓ  3nتٓكػِ ْٛا٠ ايبٝه١ اإلناؾ١ٝ   - 

 تٓتعِ ع٢ً اؾساض ايساخًٞ  يًهٝؼ ايطؾُٝٞ ؾتتؿهٌ ايطبك١ ايٛىل َٔ ايػٜٛسا٤  وٝط بهٌ قػِ َٔ اهلٝٛىل - 

 ٜػتُط االْكػاّ ست٢ ميت٧ً ايهٝؼ ايطؾُٝٞ غايبا بٓػٝر غين باملسخطات ايػصا١ٝ٥ ٖٛ ايػٜٛسا٤ -

 مباسا ٜتذ٢ً طٜار٠ ايٓؾاط االعتكالبٞ يًبشص٠ -42

 ظٜاز٠ ْؿاش١ٜ أغًؿ١ ايبصض٠ يًُا٤ ٚاألٚنػذني- 

 ظٜاز٠ األنػس٠ ايتٓؿػ١ٝ بٗسف تأَني ايطاق١ ايالظ١َ يُٓٛ ايطؾِٝ -

 ٖهِ املسخطات ايػصا١ٝ٥ املٛدٛز٠ يف ايؿًكتني أٚ ايػٜٛسا٤ ٚ اغتٗالنٗا َٔ قبٌ ايطؾني -

 :حتتٌ خط لكل مو اجلمل املػلوطة اآلتية صرح ما: الثالثالسؤال 
 باالْكغاّ املٓقـ.  باإللكاحٜبسأ اؾٌٝ ايعطٚغٞ  -

 ايعضٚف ايب١ٝ٦ٝ غري املٓاعب١. الظسوف البيئية املياضبةٜتِ ايتهاثط اؾٓػٞ عٓس ؾطط عؿٔ اـبع يف  -

 ايالٚعا١ٝ٥.   لوعائيةاٜعس ايؿْٛاضٜا َٔ ايٓباتات  -                                                 َتُاثٌ. عٓس ؾطط عؿٔ اـبع متبايًٜعس ايتعاٚز  -

 َؾه١ً ٚعار٠ أٚ ؾضٚ أخنض. مػسة خضساءت ايعطٚغ١ٝ يف ايؿْٛاضٜا َؿه١ً ػتُع ايٓباتا -

 ادتٌٝ ايعضٚعٞأٚضام( .  –غام  –ألخهط املديـ َٔ أؾباٙ ) دصٚضيف ايؿْٛاضٜا ايٓبات اإلعاؾٞ ا اؾٌٝ ايبٛغٞميجٌ  -

 (أٚصام –عام   -األخنض املؤيـ َٔ أؽباٙ ) دشٚص  ايٓبات اإلعاؽٞ.بالبيضة امللكرةٜتُجٌ اؾٌٝ ايعطٚغٞ يف ايؿْٛاضٜا  -

 ايالطٖض١ٜ . صٍسيةالايػطاخؼ َٔ ايٓباتات ايٛعا١ٝ٥  -                                                                     َتبأٜ. متناثلايتعاٚز يف ايػبريٚدريا  -

 ايٓبات ايعضٚعٞقًب١ٝ ايؿهٌ. يف ايػطخؼ ع٢ً ؾهٌ َؿط٠ خهطا٤  البوغيٜعٗط ايٓبات  -

 زتتُع١ -قٛاعز .  مؿسدةايؿطٚع ايؿت١ٝ ٚتهٕٛ  ىَايةتالسغ املداضٜط املصنط٠ يف  -

 حبب١ ايطًع ايٓامذ١. باألىدوضربو و األزذاوٜتُجٌ ايٓبات ايعطٚغٞ املصنط يف ايكٓٛبط.  -

 َٓؿقٌ ادتٓػ ٚسٝز املغهٔ. وذيد اجليظ ثيائي املطهًايكٓٛبط ْبات  -

 باألْزٚعربّ ٚاألصساّ. حببة الطلع الياضحةٜتُجٌ ايٓبات ايعطٚغٞ املدْح يف ايكٓٛبط  -

 ٜغٝطض ايٓبات ايبٛغٞ ع٢ً ادتٌٝ ايعضٚعٞبؿهٌ ناٌَ .  اجليل العسوضي يف الصيوبس على اليبات البوغيٜػٝطط  -

 َؿضر -ْٗا١ٜ . دلتنعس ايؿطٚع ايؿت١ٝ ٚبؿهٌ قٛاعتٛدس املداضٜط املدْج١ يف   -
 يًبشص٠. للجنسة تتشٍٛ ؿاؾ١ ايبصٜط٠ بعس اإليكاح إىل غالف -

  ٚدٗ٘ ايعًٟٛ بشصٜتني عاصٜتنيٜتشٛالٕ بعس اإليكاح إىل بصضتني.   وجَُ الطؿلي نيطني طلعينيوٌُ اـبا٤ ع٢ً  -

 ارتبا٤َٔ سطؾؿ١ ع٢ً ٚدٗٗا ايعًٟٛ بصٜطتني عاضٜتني.  الطداةتتأيـ  -
 ٚعا١ٝ٥ طٖض١ٜ. شٍسيةال وعائية الَػًؿات ايبصٚض  -

 ايبٛغٕٞ باؾصض ٚايػام ٚاألٚضام. 2شٚ ايكٝػ١  العسوضيٜتُجٌ ايٓبات  -

 بايهٝػ ايضؽُٝٞ. حببة الطلع الياضحةٜتُجٌ ايٓٝات ايعطٚغٞ املدْح يف َػًؿات ايبصٚض  -

 َكًٛب١ .مطتكينةايبصٜط٠ يف ايٛضز  -                                                                                     َغتك١ُٝ. ميرييةايبصٜط٠ يف اؾٛظ  -

 بشٚص. مثاز بعس اإلخكاب إىلتتشٍٛ ايبصٜطات  -                                                                                 َٓش١ٝٓ .مكلوبةايبصٜط٠ يف ايؿاقٛيٝا٤  -

 دزاص املبٝضٚؼٛي٘ إىل مثط٠.  الهأعٜعس اإلخكاب قؿعًا يُٓٛ ٚتهدِ  -

 ناسب١ . ذكيكيةقس ٜػاِٖ يف تؿهٌٝ ايجُط٠ أدعا٤ ظٖط١ٜ أخط٣ َع املبٝض ؾتسع٢ مثط٠  -

 بٝن١ أف١ًٝ. معطية بيضة إضاؾيةٕ 1ٕ + بٜٛه١ نط١ٜٚ 1يف اإليكاح املهاعـ ْطؿ١ ْبات١ٝ  -

 َٓؿق١ً يعٖط٠ ٚاسس٠. ملترنة تٓؿأ ايجُط٠ املتذُع١ َٔ أخب١ٝ عس٠ -

 (اهلٛا٥ٞ )ؾٛم األصمٞتتطاٍٚ ايػٜٛك١ َٚٔ ثِ ؽطز ايؿًك١ أٚ ايؿًكتإ ؾٛم ايرتب١.  األزضييف اإلْتاف  -

 ٜظايؿض -أخب١ٝ عز٠ َٓؿق١ً  التؿاح.يعٖط٠ ٚاسس٠ نُا يف  مبايض عدة ملترنةتٓؿأ ايجُط٠ املتذُع١ َٔ  -

 ًَتش١ُ نُا يف ايتؿاح. ميؿصلة ننا يف املػنؼتٓؿأ ايعٖط٠ ايبػٝط١ َٔ ظٖط٠ ٚاسس٠ ؼٟٛ عس٠ أخب١ٝ  -



 

 ماذا يهتخ عو كل مو:ابع: السؤال الر
 خٝط أٚيٞ تعٗط عًٝ٘ ؾُٝا بعس بطاعِ قػري٠ إْتاـ ايبٛغ١ يف ايؿْٛاصٜا . -

 ١ٝايصٟ ٜتُاٜع إىل ْبات بٛغٞ َديـ َٔ قسّ ٚغٜٛك١ ٚقؿع١ بٛغتعطٞ اؾٓني  تكغِ ايبٝن١ راخٌ ايضسِ يف ايؿْٛاصٜا . -

  1nتتُاٜع َؿه١ً أبٛاؽ أساز١ٜ ايكٝػ١ ايكبػ١ٝ  1nخالٜا  4تعطٞ  اْكغاّ َٓقـ يف ايؿْٛاصٜا. 2nاْكغاّ ارت١ًٝ امل املٛيز٠ يألبٛاؽ  -

 تعطٞ قؿٝش١ خهطا٤ قًب١ٝ ايؿهٌ تسع٢ املؿط٠ إْتاـ ايبٛغ١ يف ايغضخػ. -

 تعطٞ ْبات بٛغٞ ؾيت ٜتُاٜع ٜٚػتكٌ إىل ْبات بٛغٞ دسٜس ِ ايبٝن١ املًكش١ راخٌ ايضسِ يف ايغضخػ.تكغ -

 دمجٌ األبٛاؽ ايسقٝك١ تتُاٜع إىل سبات طًع ْانذ١ 1nتعطٞ أضبع خالٜا  اْكغاًَا َٓقؿا يف ايقٓٛبض. 2nاْكغاّ ارت١ًٝ األّ ذتب١ ايطًع  -

  1nتعطٞ ْػٝر األْسٚغربّ   اْكغاّ َٓقـ يف بشٜض٠ ايقٓٛبض. 2nاْكغاّ ارت١ًٝ األّ يألبٛاؽ ايهبري٠  -

 تتؿهٌ األضساّ ٚتٓهر ايبصٜطات متاٜظ بعض خالٜا األْزٚعربّ يف بشٜض٠ ايقٓٛبض ايؿت١ٝ. -

 تعطٞ قٛض ؼت ايؿًكات ايصٟ ٜطؾع ايؿًكات ؾٛم ايرتب١. منٛ ايغٜٛك١ يف بشص٠ ايقٓٛبض -

 ٜعطٞ احملٛض ؾٛم ايؿًكات ايصٟ وٌُ األٚضام منٛ ايعذظ يف بشص٠ ايقٓٛبض. -

 تتُاٜع إىل سبات طًع ْانذ١ 1nتعطٞ أضبع سبات طًع ؾت١ٝ  اْكغاّ ارت١ًٝ األّ ذتب١ ايطًع املٛدٛر٠ يف امل٦رب ايؿيت اْكغاّ َٓقـ. -

  خ١ًٝ ايهٝؼ ايطؾُٝٞ  يف ْٛعٌٝ ايبشٜض٠ اْكغاّ َٓقـ. 2nاْكغاّ ارت١ًٝ األّ يًهٝػ ايضؽُٝٞ  -

 بٝه١ أق١ًٝ .1n+ بٜٛن١ نض١ٜٚ 1nْطؿ١ ْبات١ٝ  -

 بٝه١ إناؾ١ٝ .2n+ ْٛا٠ ثا١ْٜٛ  1nْطؿ١ ْبات١ٝ  -

 تعطٞ ايطؾِٝ منٛ ايبٝن١ األف١ًٝ. -

 تعطٞ ْػٝر ايػٜٛسا٤ اْكغاَات خٝط١ٝ عزٜز٠. 3nاْكغاّ ْٛا٠ ايبٝن١ اإلماؾ١ٝ  -

  ١ْٜٛ2n ايٓٛا٠ ايجا اْزَاز ْٛاتٞ ايهٝػ ايضؽُٝٞ يف أثٓا٤ اإلخقاب. -

 مثط٠ سكٝك١ٝ منٛ دزاص املبٝض ٚتندُ٘ بعز اإلخقاب. -

 مثط٠ ناشب١ اؽرتاى نضعٞ ايظٖض٠ أٚ أدظا٤ أخض٣ َع املبٝض أثٓا٤ منٛٙ . -

 :اذكس وظيفة واذدة لكل مو: اخلامسالسؤال 

 ٜعٌُ ع٢ً تؿهٌٝ اقرتإ بني اـًٝتني املام١ ٚاملتكب١ً  عبٛض دع٤ َٓػٛر َٔ قبػٞ اـ١ًٝ املام١ إىل اـ١ًٝ املتكب١ً  بالمسٝز اإلخقاب: -

ٜتِ َٔ خالهلا اْتكاٍ قت٣ٛ نٌ خ١ًٝ ألسس اـٝٛط )عطٚؽ شنط١ٜ( يٝٓكٗط َع قت٣ٛ خ١ًٝ َكاب١ً َٔ اـٝط األخط   قٓا٠ االقرتإ يف ايغبريٚدربا: -

 أْج١ٜٛ( ؾتتؿهٌ بٝه١ ًَكش١)عطٚؽ 

 تػاعس ايهٝؼ ايبٛغٞ ع٢ً ايتؿتح بعس ْهر األبٛاؽ زاخً٘ايطبك١ األي١ٝ يف ايغضخػ: -

 تُٓٛ َعط١ٝ األْبٛب ايطًعٞ  ارت١ًٝ اإلعاؽ١ٝ يف ايقٓٛبض: -

 تٓكػِ اْكػاّ خٝطٞ يتعطٞ ْطؿتني أٚ عطٚغني َصنطتني ارت١ًٝ ايتٛايز١ٜ يف سب١ طًع ايقٓٛبض: -

 وٟٛ املسخطات ايػصا١ٝ٥ اييت ٜػتًٗهٗا ايطؾِٝ أثٓا٤ اإلْتاف اإلْزٚعربّ يف ايقٓٛبض: -

 تدزٟ ٚظٝؿ١ ايتهاثط اؾٓػٞ ٚ إْتاز ايجُاض ٚايبصٚض ايظٖض٠: -

 ؾطع قكٞ ؼٌُ  بٛغاطت٘ ايعٖط٠ ع٢ً ايػام عٓل ايظٖض٠ )ايؾُضاخ(: -

 تتٛنع عًٝ٘ اجملٝطات ايعٖط١ٜ األضبع١ نضعٞ ايظٖض٠: -

 محا١ٜ باقٞ احملٝطات ايعٖط١ٜ نِ ايظٖض٠: -

 تػتُس اـالٜا األّ ؿبات ايطًع غصا٤ٖا َٔ ايػا٥ٌ املػصٟ ايٓاتر عٔ تًِٗ ايطبكات املػص١ٜ ايطبكات املػش١ٜ يف ايهٝػ ايطًعٞ ي٦ًُرب: -

 تػاعس ع٢ً تؿتح امل٦رب عٓس ْهذ٘ ايطبك١ األي١ٝ يف امل٦رب: -

 ٜكٌ ايبصٜط٠ ظساض املبٝض يف َٓطك١ تػ٢ُ املؿ١ُٝ اذتبٌ ايغضٟ يف َػًؿات ايبشٚص: -

 تٛدٝ٘ األْبٛب ايطًعٞ ٚاحملاؾع١ ع٢ً سٜٝٛت٘ ست٢ ٜكٌ إىل ن٠ٛ ايبصٜط٠ ارت١ًٝ اإلعاؽ١ٝ يف َػًؿات ايبشٚص: -

 تُٓٛ يتعطٞ ايطؾِٝ )اؾٓني( ايبٝن١ األف١ًٝ يف َػًؿات ايبشٚص: -

 طٞ ْػٝر ايػٜٛسا٤تُٓٛ يتع ايبٝن١ اإلماؾ١ٝ يف َػًؿات ايبشٚص: -
 :ذدد موقع كل مو: السادسالسؤال 

 : زاخٌ احملؿع١ ايبٛغ١ٝارت١ًٝ األّ املٛيز٠ يألبٛاؽ يف ايؿْٛاصٜا -                      يف اـ١ًٝ اؾطث١َٝٛ املام١                 بالمسٝز اإلخقاب: -

 يف ايهٝؼ ايبٛغٞ ايؿيت ارت١ًٝ األّ املٛيز٠ يألبٛاؽ يف ايغضخػ: -                 ع٢ً ايٛد٘ ايػؿًٞ يًٛضق١ ايبٛغ١ٝ األنٝاؼ ايبٛغ١ٝ يف ايغضخػ: -

 ع٢ً ايٛد٘ ايػؿًٞ يًُؿط٠ يف قػُٗا ايهٝل املٓاطـ يف ايغضخػ: -                         ع٢ً قٝط ايهٝؼ ايبٛغٞ     ايطبك١ األي١ٝ يف ايغضخػ: -

 يف قٛاعس ايؿطٚع ايؿت١ٝ  املداصٜط املشنض٠ يف ايقٓٛبض: -            ع٢ً ايٛد٘ ايػؿًٞ يًُؿط٠ يف قػُٗا ايعطٜض   ّ يف ايغضخػ:األصسا-

 : يف ْٗا١ٜ ايؿطٚع ايؿت١ٝ يًٓباتاملداصٜط املؤْج١ يف ايقٓٛبض -



 

 ع٢ً ايٛد٘ ايعًٟٛ يًشطؾؿ١ يف املدطٚط املدْح ايؿيت ايبشٜض٠ ايؿت١ٝ يف ايقٓٛبض: -

 ع٢ً ايٛد٘ ايػؿًٞ يًشطؾؿ١ يف املدطٚط املصنط   األنٝاؼ ايطًع١ٝ يًقٓٛبض: -

 يف األنٝاؽ ايطًع١ٝ ايؿت١ٝ ارت١ًٝ األّ املٛيز٠ ذتبات ايطًع يف ايقٓٛبض: -

 ت١ٝيف ْٛغٌٝ ايبصٜط٠ ايؿ ارت١ًٝ األّ يألبٛاؽ ايهبري٠ يف ايقٓٛبض: -

 يف بطٔ ايطسِ يف ايبصٜط٠ ايٓانذ١ ايعضٚؼ األْج١ٜٛ يف ايقٓٛبض: -

 زاخٌ املبٝض ايبشٜض٠ يف َػًؿات ايبشٚص: -                        يف اع٢ً اؿطؾؿ١ يف املدطٚط املدْح ايٓانر    ايبشص٠ يف ايقٓٛبض: -

 يف دساض ايهٝؼ ايطًعٞ ايطبك١ األي١ٝ ي٦ًُرب: -                         ايؿيت    يف امل٦رب  ارت١ًٝ األّ املٛيز٠ ذتبات ايطًع يف َػًؿات ايبشٚص: -

 يف ْٛغٌٝ ايبصٜط٠ ايؿت١ٝ ارت١ًٝ األّ  يًهٝػ ايضؽُٝٞ: -                           يف دساض ايهٝؼ ايطًعٞ                     ايطبكات املػش١ٜ ي٦ًُرب: -

 َطنع ايهٝؼ ايطؾُٝٞ ْٛاتٞ ايهٝػ: -                     يف ايكطب املكابٌ يًه٠ٛ يف ايهٝؼ ايطؾُٝٞ        ارتالٜا ايكطب١ٝ: -

 : يف ْٛغٌٝ ايبصٜط٠ ايٓانذ١ايهٝػ ايضؽُٝٞ -    : يف ايكطب ايكطٜب َٔ ايه٠ٛ يًهٝؼ ايطؾُٝٞايعضٚؼ األْج١ٜٛ يف َػًؿات ايبشٚص -
 :ملهاضبضع املضطلح العلمي ا: السابعالسؤال 

 ٜٛدس يف اـ١ًٝ املتكب١ً سًكٞ ٜٛدس يف اـ١ًٝ اؾطث١َٝٛ املام١ ٚال DNAٖٛ  (:بالمسٝز اإلخقاب) -

 سًكٞ ٜسع٢ بالمسٝس اإلخكاب DNAٖٞ اـ١ًٝ اييت ؼٟٛ خٝطًا قبػًٝا ٚ  (:ارت١ًٝ املاحن١) -

 بالمسٝس اإلخكابٖٞ اـ١ًٝ اييت دمتًو خٝطًا قبػًٝا ٚال دمتًو  ارت١ًٝ املتكب١ً(:) -

 ٖٚٛ ايصٟ ٜبسأ باالْكػاّ املٓكـ ٚتهٕٛ اـالٜا ؾٝ٘ أساز١ٜ ايكٝػ١ ايكبػ١ٝ ٜٚهٕٛ قازض ع٢ً تهٜٛٔ األعطاؽ اييت تكّٛ باإليكاح (:ادتٌٝ ايعضٚعٞ)-

  1nأبٛاؽ دٓػ١ٝ  ٖٚٛ ايصٟ ٜبسأ باإليكاح ٚتهٕٛ اـالٜا ؾٝ٘ َهاعؿ١ ايكٝػ١ ايكبػ١ٝ ٜٚهٕٛ قازضًا ع٢ً تهٜٛٔ (:ادتٌٝ ايبٛغٞ) -

 بطٚظ داْيب َٓتؿذ ٜٗادط إيٝ٘ َععِ اهلٝٛىل ٚاي٣ٛٓ ُٜٓٛ يف خٝطني َتذاٚضٜٔ َٔ ؾطط عؿٔ اـبع أثٓا٤ ايتهاثط اؾٓػٞ (:طًٝع١ ايهٝػ ايعضٚعٞ) -

 ايع١ًًٝ ُٛ ع٢ً ايرتب١ ٚايكدٛض ايططب١ ٚدصٚع األؾذاض يف املٓاطلًَِٓ ٜ 5ٜتذاٚظ  ْبات قػري ال ٚعا٥ٞ ال (:يؿْٛاصٜا)ا -

 غالف ع٢ً قٝط ايهٝؼ ايبٛغٞ يف ايػطخؼ ٜػاعس ع٢ً تؿتش٘ عٓس ْهر األبٛاؽ زاخً٘ (:ايطبك١ األي١ٝ) -

ع٢ً ايكػِ  قؿٝش١ خهطا٤ قًب١ٝ ايؿهٌ تتؿهٌ املٓاطـ ٚاألضساّ ع٢ً ٚدٗٗا ايػؿًٞ إش تعٗط املٓاطـ ع٢ً ايكػِ ايهٝل ٚ األضساّ :املؾض٠()-

 دصض١ٜ يًتجبٝت ٚاالَتكام ٚدمجٌ ايٓبات ايعطٚغٞ يف ايػطخؼايعطٜض ٚتعٗط أغؿًٗا أٚباض 

 ْباتات بصض١ٜ ٚعا١ٝ٥ َعُط٠ مجٝعٗا َتدؿب١ تأخص أؾهااًل ؾذط١ٜ أٚ ؾذري١ٜ  (:عاصٜات ايبشٚص) -

 املتؿتش١ يف املدطٚط املصنط بٛغاط١ ايطٜاح إىل ن٣ٛ ايبصٜطات ايؿت١ٝ يف املدطٚط املدْح ايؿيت اْتكاٍ سبات ايطًع َٔ األنٝاؽ ايطًع١ٝ(:ايتأبري يف ايقٓٛبض) -

 ْباتات ٚعا١ٝ٥ ظٖط١ٜ بعهٗا َعُط ٚاألخط سٛيٞ تأخص أؾهااًل عؿب١ٝ أٚ ؾذط١ٜ أٚ ؾذري١ٜ (:َػًؿات ايبشٚص)-

 تهاثط اؾٓػٞ ٚ إْتاز ايجُاض ٚايبصٚضؾطع قكري وٌُ األٚضام ايعٖط١ٜ ؽكل بعهٗا يٓدزٟ ٚظٝؿ١ اي (:ايظٖض٠) -

 ؾطع قكري ؼٌُ بٛغاطت٘ ايعٖط٠ ع٢ً ايػام (:عٓل ايظٖض٠ أٚ ايؾُضاخ)-

 ٖٛ ق١ُ عٓل ايعٖط٠ املتهد١ُ ايصٟ تتٛنع عًٝ٘ احملٝطات ايعٖط١ٜ األضبع١ (:نضعٞ ايظٖض٠) -

 ٖٞ َهإ اتكاٍ ايبصٜط٠ ظساض املبٝض (:املؾ١ُٝ يف َػًؿات ايبشٚص) -

 ٖٛ َهإ اتكاٍ ايبصٜط٠ باؿبٌ ايػطٟ  (:ٓكري أٚ ايغض٠اي) -

 ناؾٛظ اؿبٌ ايػطٟ ؾٝٗا قكري ٚايه٠ٛ ٚ ايٓكري ع٢ً اغتكا١َ ٚاسس٠ (:ايبشٜض٠ املغتك١ُٝ)-

 نايؿاقٛيٝا٤ اؿبٌ ايػطٟ قكري ٚايه٠ٛ تكرتب َٔ ايٓكري (:ايبشٜض٠ املٓش١ٝٓ) -

 نايٛضز تكرتب نجريا َٔ ايٓكري ايعاٖطٟ  ٚتًتشِ ايًشاؾ١ اـاضد١ٝ باؿبٌ ايػطٟاؿبٌ ايػطٟ طٌٜٛ ٚايه٠ٛ  (:ايبشٜض٠ املكًٛب١)-

 اْتكاٍ سبات ايطًع َٔ املآبط إىل املٝاغِ (:ايتأبري يف َػًؿات ايبشٚص) -

 ٚؾٝ٘ ٜتًك٢ املٝػِ سبٛب ايطًع َٔ َآبط أغس١ٜ ايعٖط٠ ْؿػٗا (:ايتأبري ايشاتٞ)-

 ٜتًك٢ املٝػِ سبٛب ايطًع  َٔ َآبط أغس١ٜ ظٖط٠ أخط٣ َٔ ايٓبات شات٘ أٚ َٔ ْبات أخط َٔ ايٓٛع ْؿػ٘ (:تأبري غري ساتٞ)-

ٚشيو عٓسَا  فُٛع١ املعاٖط اييت ٜٓتكٌ ؾٝٗا ايطؾِٝ َٔ ساي١ ايػبات )اؿٝا٠ ايبط١٦ٝ( زاخٌ ايبصض٠ ايٓانذ١ إىل َطس١ً اؿٝا٠ ايٓؿط١ (:اإلْتاـ)-

 ١ هلصا االْتكاٍتهٕٛ ايعطٚف ايب١ٝ٦ٝ َال٥ُ

 ١سا١ًَ ايؿًكتإ ٚايعذع ؾٛم ايرتب ٖٚٛ اإلْتاف ايصٟ تتطاٍٚ ؾٝ٘ ايػٜٛك١ (:اإلْتاـ اهلٛا٥ٞ)-

 ٖٚٛ اإلْتاف ايصٟ ال تتطاٍٚ ؾٝ٘ ايػٜٛك١ ٚال ؽطز ايؿًك١ اٚ ايؿًكتإ ؾٛم ايرتب١ (:اإلْتاـ األصمٞ)-

 بٝض ٚتهدُ٘ بعس اإلخكابٖٞ ايجُط٠ اييت تٓتر عٔ منٛ دساض امل (:ايجُض٠ اذتكٝك١ٝ)-

 ٖٚٞ ايجُط٠ اييت ٜؿاضى َع املبٝض يف تهٜٛٓٗا نطغٞ ايعٖط٠ أٚ أدعا٤ ظٖط١ٜ أخط٣(:ايجُض٠ ايهاسب١) -

 ٖٞ ايجُط٠ اييت تٓؿأ َٔ ظٖط٠ ٚاسس٠ ؼٟٛ خبا٤ ٚاسس أٚ عس٠ أخب١ٝ ًَتش١ُ (:ايجُض٠ ايبغٝط١)-

 س٠ َٓؿك١ً يعٖط٠ ٚاسس٠ تطتهع مجٝعٗا ع٢ً نطغٞ ايعٖط٠ٖٞ ايجُط٠ اييت تٓؿأ َٔ أخب١ٝ ع (:ايجُض٠ املتذُع١)-

 ٖٞ  ايجُط٠ اييت تٓؿأ َٔ أظٖاض عس٠ تتشٍٛ نٌ َٓٗا بعس إيكاسٗا إىل مثري٠ (:ايجُض٠ املضنب١)-



 

 :قازى بني: الثامنالسؤال 
 :ادتٌٝ ايعضٚعٞ ٚادتٌٝ ايبٛغٞ -1 - أ

 اجليل البوغي اجليل العسوضي 

 اإليكاح االْكػاّ املٓكـ البداية

 َهاعؿ١ ايكٝػ١ ايكبػ١ٝ أساز١ٜ ايكٝػ١ ايكبػ١ٝ الضيػة الضبػية

 :ادتٌٝ املغٝطض –األقغاّ  –ايقٝػ١ ايقبػ١ٝ  –ايٓبات ايعضٚعٞ ٚايٓبات ايبٛغٞ يف ايؿْٛاصٜا َٔ سٝح: املٓؾأ  -ب 

 الهبات البوغي يف الفونازيا الهبات العسوضي يف الفونازيا 

 اْكػاّ ايبٝه١ املًكش١َٔ  إْتاف ايبٛغ١ هػأملا

 1n 2n الضيػة الضبػية

 قسّ ٚغٜٛك١ ٚ فؿع١ بٛغ١ٜٝتأيـ َٔ  أؾباٙ )غٛم ٚ أٚضام ٚ دصٚض(ٜتأيـ َٔ  األقطام

 َتطؿٌ اؾٌٝ املػٝطط الطيطسة

 :ادتٌٝ املغٝطض –األقغاّ  –ايقٝػ١ ايقبػ١ٝ  –ايٓبات ايعضٚعٞ ٚايبٛغٞ يف ايغضخػ َٔ سٝح : املٓؾأ  -ز 

 الهبات البوغي يف الطسخظ الهبات العسوضي يف الطسخظ 

 َٔ تكػِ ايبٝه١ املًكش١ َٔ إْتاف ايبٛغ١ هػأملا

 1n 2n الضيػة الضبػية

 األقطام
 ّ ٚاألضسا ٝل  ٗا ايه ـ يف قػُ ٓاط ٞ امل ٗا ايػًؿ دٗ ٌ ع٢ًٚ  ٚتتؿه املؿط٠ 

َتكام ٚاال ت   ًتجٝب ١ٜ ي ٚباض دصض ٗا أ يف أغًؿ ضٚ  ٗا ايعٜط  يف قػُ

َٔ ـ  ٚضام خهطا٤  ٜتأي ٛ األع٢ً أ ٞ م ٜعط ٛضٚ( ٛض٠ )دَص طُ  َ١ٝ غام أضن

١ٝ ٚض ايعطن ٌ اؾص ٙ األغؿ ٛ باػا ُٓ ٚت   )١ٝ ٛغ ٚضام ايب ِ )األ  نبري٠ اؿذ

- الطيطسة - - - - - - - - -  املػٝطط -

 :ادتٌٝ املغٝطض –ايٓبت ايعضٚعٞ  –ايٓبات ايبٛغٞ  –إْتاـ ايبٛغ١ -ايؿْٛاصٜا ٚايغضخػ َٔ سٝح :  -ر 

 الطسخظ الفونازيا 

 املؿط٠ خٝط أٚيٞ تعٗط عًٝٗا ؾُٝا بعس بطاعِ قػري٠ إنتاش البوغة

ٜتأيـ َٔ غام أضن١ٝ َطُٛض٠ )دصَٛض(ٜٚعطٞ مٛ األع٢ً أٚضام خهطا٤  قسّ ٚغٜٛك١ ٚ فؿع١ بٛغ١ٜٝتأيـ َٔ  الهبات البوغي

 نبري٠ اؿذِ )األٚضام ايبٛغ١ٝ(  ٚتُٓٛ باػاٙ األغؿٌ اؾصٚض ايعطن١ٝ

العسوضيالهبات  املؿط٠ ٚتتؿهٌ ع٢ً ٚدٗٗا ايػؿًٞ املٓاطـ يف قػُٗا ايهٝل ٚاألضساّ يف  أؾباٙ )غٛم ٚ أٚضام ٚ دصٚض(ٜتأيـ َٔ  

 قػُٗا ايعطٜض ٚيف أغؿًٗا أٚباض دصض١ٜ يًتجبٝت  ٚاالَتكام

 اؾٌٝ ايبٛغٞ اؾٌٝ ايعطٚغٞ اجليل املطيطس

 :ايًٕٛ –ايتٛمع  –اذتذِ  –املداصٜط املشنض٠ ٚاملداصٜط املؤْج١ يف ايقٓٛبض َٔ سٝح : ايعزر  -ٖـ 

 املخازيط املؤنجة املخازيط املركسة 

 عسزٖا أقٌ َٔ املداضٜط املصنط٠ عسزٖا نبري ٜؿٛم عسز املداضٜط املدْج١ العدد

 املصنط٠ سذُٗا أنرب َٔ املداضٜط سذُٗا أقػط َٔ املداضٜط املدْج١ احلحم

 يف ْٗا١ٜ ايؿطٚع ايؿت١ٝ يف قٛاعس ايؿطٚع ايؿت١ٝ َٔ ايٓبات التوضع

 ٜتسضز يْٛٗا َٔ األخهط إىل ايًٕٛ ايبين ايسانٔ بعس ايٓهر يْٛٗا أقؿط أٚ بطتكايٞ اللوى

 فُٛع١ َٔ االظٖاض ظٖط٠ ٚاسس٠ عدد األشياز

 :ٚدٛر األنٝاؼ اهلٛا١ٝ٥–ٓات ٝٚدٛر ايتظٜ –ت ايبشٚص َٔ سٝح: عزر ارتالٜا اسب١ ايطًع ايٓامذ١ يف ايقٓٛبض َٚػًؿ - ٚ

 ذبة الطلع يف مػلفات البروز ذبة الطلع يف الضهوبس 
 خًٝتني أضبع خالٜا عدد اخلاليا

 ال تٛدس خالٜا َػاعس٠ تٛدس خًٝتني َػاعستني  وجود اخلاليا املطاعدة

 تعٜٝٓات ْٛع١ٝتٛدس  ال تٛدس تعٜٝٓات وجود التصييهات

 ال تٛدس أنٝاؽ ٖٛا١ٝ٥ ٜٛدس نٝػني ٖٛا٥ٝني وجود األكياع اهلوائية

 

 



 

 :اعتٗالى ايضؽِٝ يًُزخضات ايػشا١ٝ٥ –ايضؽِٝ يف ايقٓٛبض َٚػًؿات ايبشٚص َٔ سٝح: عزر ايؿًكات  - ط

 السغيم يف مػلفات البروز السغيم يف الضهوبس 
 ؾًكتإؾًك١ أٚ  ( ؾًك12١-6بني ) عدد الفلقات

 َٔ ايؿًكتني أٚ ايػٜٛسا٤ َٔ األْسٚغربّ مو أيو يطتمد السغيم غرائٌ أثهاء اإلنتاش

 :ايبشٜض٠ ايٓامذ١ يف ايقٓٛبض ٚ َػًؿات ايبشٚص َٔ سٝح - ح

 بريسة مػلفات البروز بريسة الضهوبس 
 ؿاؾتإ ؿاؾ١ ٚاسس٠ عدد اللرافات

 ايطؾُٝٞيف ايهٝؼ  ايطسِ بطٔ يف موقع العسوع األنجوية

 ايٓٛغٌٝ ؾكط ايٓٛغٌٝ ٚ األْسٚغربّ الهطخ املػرية

 :َاسا تعطٞ بُٖٓٛا –ايقٝػ١ ايقبػ١ٝ  -ايبٝن١ األف١ًٝ ٚايبٝن١ اإلماؾ١ٝ َٔ سٝح: املٓؾأ - ط

 البيضة اإلضافية البيضة األصلية 
             2n+ ْٛا٠ ثا١ْٜٛ  1nْطؿ١ ْبات١ٝ     1n+ بٜٛه١ نط١ٜٚ  1nْطؿ١ ْبات١ٝ  - املهػأ

 2n 3n الضيػة الضبػية

 ْػٝر  ايػٜٛسا٤ ايطؾِٝ )اؾٓني( ماذا تعطي بهمويا

 أنظس الػكل التالي ثم أجب:   : التاسعالسؤال 
 

 انتب املغُٝات املٓاعب١ سغب أصقاَٗا -1

 

 إىل أٟ دٌٝ ٜٓتُٞ ٖشا ايٓبات؟َٚا ايقٝػ١ ايقبػ١ٝ ي٘؟ ٚمما ٜٓتر؟ -2

                                          2n ايكبػ١ٝ قٝػت٘ املًكش١ ايبٝه١ َٔ ٜٚٓتر ايبٛغٞ اؾٌٝ

 

 1n ايكبػ١ٝ ايبٛغ١ قٝػت٘ إْتاف َٔ ٜٓتر ايعطٚغٞ اؾٌٝ

 :ضع املطميات املهاضبة ذطب أزقامًا: العاشرالسؤال 
 

  
 

   



 

 
 

 

   

  
 

www.alandalos-school.com                      Tel. 2218807                     info@alandalos-school.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 (2119 – 2118الجالح الجانوي العلمي )
 أجب عو األضئلة التالية: السؤال الثاني:

 ايػسز املًشك١ –األق١ٝٓ ايٓاق١ً يًٓطاف  –ٜتهٕٛ َٔ اـكٝتني  َِ ٜتهٕٛ دٗاط ايتهاثض ايشنضٟ يز٣ اإلْغإ؟   -1

 َت٢ تتؾهٌ ارتقٝتإ ٚأٜٔ؟ َٚت٢ تٗادض إىل نٝػ ايقؿٔ -2

 اـكٝتإ يف املطاسٌ اؾ١ٝٓٝٓ األٚىل زاخٌ ايتذٜٛـ ايبطين , تٗادطإ قبٌ ايٛالز٠ إىل ػٜٛـ خاضز اؾػِ ٜسع٢ نٝؼ ايكؿٔ أتٓؿ 

 سضاص٠ ارتقٝتني ٚيف اذتضاص٠ املٓدؿن١نٝـ حتتؿغ ارتقٝتني بزصد١ اذتضاص٠ املج٢ً يتؾهٌ ايٓطاف عٓز اصتؿاع   -3

 ٜتِ شيو َٔ خالٍ اغرتخا٤ عهالت دساض نٝؼ ايكؿٔ ٚتكًكٗا  

 زضد١ ١ٜٛ٦َ تػرتخٞ عهالت نٝؼ ايكؿٔ َبعس٠ إٜاُٖا عٔ اؾػِ يتدَٔ زضد١ سطاض٠ أبطز 35ؾعٓسَا تتذاٚظ زضد١ سطاض٠ اـكٝتني  -

 ض نٝؼ ايكؿٔ َكطب١ إٜاُٖا انجط إىل ايتذٜٛـ ايبطين إلبكا٤ اـكٝتني يف زضد١ اؿطاض٠ املج٢ًاَا يف زضدات اؿطاض٠ املٓدؿه١ ؾتتكًل عهالت دسا -

( 4-1ؾل( يف نٌ ؾل ) 251ؼاط اـك١ٝ بػالف يٝؿٞ ٖٚٞ َكػ١ُ زاخًًٝا بٛاغط١ سٛادع ع٢ً عسز نبري َٔ ايؿكٛم )  َا ب١ٝٓ ارتق١ٝ؟ -4

 خالٜا ب١ٝٓٝ تؿطظ اؿاثات اؾٓػ١ٝ ايصنط١ٜ َٔ األْابٝب امل١ٜٛٓ املًتؿ١ ,ٜٚٛدس بني األْابٝب

 عزر ايكٓٛات ايٓاق١ً يًٓطاف. ٚعزر ايػزر املًشك١. -5

 اإلسًٌٝ -3األغٗط   -2ايرببذ   -1 الكنىات الناقلُ للنطاف: 

 غستا نٛبط )ايػستإ اإلسًًٝٝتإ( -3املٛث١ أٚ ايربٚغتات  -2اؿٜٛكالٕ املٜٓٛإ  -1 الغدد امللخكُ : 

 َت٢ ٜبزأ تؾهٌ ايٓطاف ٌٖٚ ٜتٛقـ ؟ َٚا َضاسٌ ارتالٜا اييت ميض بٗا تؾهٌ ايٓطاف َٚا ايقٝػ١ ايقبػ١ٝ يهٌ َٓٗا؟   -6

 ٜبسأ تؿهٌ ايٓطاف يف غٔ ايبًٛؽ ٜٚػتُط َس٣ اؿٝا٠ َع انؿان٘ َع تكسّ ايعُط  

   2nاملٓػًٝات امل١ٜٛٓ  -2n                  2امل١ٜٛٓ  خالٜا ايعٗاض٠ املٓؿ١٦ املٛدٛز٠ يف ايكػِ احملٝطٞ َٔ األْابٝب -1املطاسٌ: 

  1nخ١ًٝ ١َٜٛٓ ثا١ْٜٛ  -2n                                                                                      4خ١ًٝ ١َٜٛٓ أٚي١ٝ  -3            

 1nْطاف  -1n                                                                                                  6َٜٓٛات  -5            

 .عزر ايٓطاف ايٓاجت١ عٔ خ١ًٝ ١َٜٛٓ ٚاسز٠ َا ارتالٜا اييت ٜقٝبٗا االْكغاّ املٓقـ أثٓا٤ تؾهٌ ايٓطاف َٚاسا ٜٓتر عٓ٘؟  َٚا -7

 1nيتعطٞ خًٝتني َٜٓٛتني ثاْٜٛتني  2nٜططأ االْكػاّ املٓكـ األٍٚ ع٢ً اـ١ًٝ ايبٝه١ٝ األٚي١ٝ  

  1nتهٌُ نٌ خ١ًٝ ١َٜٛٓ ثا١ْٜٛ االْكػاّ املٓكـ ايجاْٞ يتعطٞ َٜٓٛتني  

 عسز ايٓطاف ايٓاػ١ عٔ خ١ًٝ ١َٜٛٓ ٚاسس٠ ٖٛ أضبع ْطاف 

 َا ايتػريات اييت تطضأ ع٢ً امل١ٜٛٓ أثٓا٤ متاٜظٖا إىل ْطؿ١؟ -8

 تؿكس امل١ٜٛٓ َععِ ٖٝٛالٖا  -2                           يف َكس١َ ضأؽ ايٓطؿ١ ٜتشٍٛ دٗاظ غٛؾٞ إىل دػِٝ ططيف ٜتٛنع -1 

 ٜعٗط هلا شٌٜ-4                      تكطـ اؾػُٝات ايهْٛسض١ٜ سٍٛ بسا٠٤ ايػٛط يف ايكطع١ املتٛغط١  -3 

 ٔ : تتأيـ َ َا األدظا٤ ايض٥ٝغ١ٝ اييت تتهٕٛ َٓٗا ايٓطؿ١؟ َٚاسا ذنٟٛ نٌ دظ٤ َٓٗا . -9

 وٟٛ ْٛا٠ خا١ٜٚ َتهجؿ١ أساز١ٜ ايكٝؼ ايكبػ١ٝ َع طبك١ ضقٝك١ َٔ ايػٝتٛبالظَا ٚغؿا٤ غٝتٛبالمسٞ وٝط بٗا الزأس :-1  

 ٚدػِٝ ططيف وتٟٛ أْعُٝات ساي١               

 ايالظ١َ يسا٤ عًُٝاتٗا اؿ١ٜٛٝ ؼتٟٛ نِ ٚؾري َٔ اؾػُٝات ايهْٛسض١ٜ )املتكسضات( اييت تعٚز ايٓطؿ١ بايطاق١ الكطعُ املتىصطُ :-2  

 نُا ؼتٟٛ عٌ َطٜهعٜٔ َتعاَسٜٔ قطٜب ٚ بعٝس                            

   ٜتهٕٛ َٔ غٛط َديـ َٔ اْٝبٝبات زقٝك١ تٓؿأ َٔ املطٜهع ايبعٝس ٚوٝط مبععُ٘ غُس ٚتبك٢ ْٗاٜت٘ سط٠الذيل : -3  

 ِ تبًؼ رصد١ محٛمت٘.مما ٜتهٕٛ ايغا٥ٌ املٟٓٛ؟ َٚا ْغب١ نٌ دظ٤؟ ٚن -11

 % َٔ سذِ ايػا٥ٌ امل61َٟٛٓؿطظات اؿٜٛكالٕ املٜٓٛإ ٚتؿهٌ  -1ٜتهٕٛ َٔ :  - 

 %31َؿطظات ايربٚغتات ٚتؿهٌ  -2                 

 َؿطظات اـالٜا ايػس١ٜ املداط١ٝ ٚغستا نٛبط-3                 

 %11ايٓطاف ٚتؿهٌ  -4                 

 7,5تبًؼ زضد١ محٛن١ ايػا٥ٌ املٟٓٛ سٛايٞ  - 

 نِ ٜبًؼ سذِ ايغا٥ٌ املٟٓٛ ؟ ٚ ملاسا تهٕٛ ايٓطاف يف ساي١ عزّ سضن١ ْغبًٝٝا يف بزا١ٜ ايكشف؟ ٚملاسا تقبح ْؾٝط١ اذتضن١ تًكا٥ًٝا -11

 ( أٜا5ّ-3( ٌَ عٓس ايكصف بعس ضاس١ )3-2ٜبًؼ سذِ ايػا٥ٌ املٟٓٛ سٛايٞ ) -  

 ف عسمي١ اؿطن١ يف بسا١ٜ ايكصف بػبب يعٚد١ ايػا٥ٌ املٟٓٛتهٕٛ ايٓطا -  

 تكبح ايٓطاف ْؿٝط١ اؿطن١ تًكا٥ٝا بتأثري َؿطظات ايربٚغتات -  



 

 نِ ٜبًؼ عزر ايٓطاف يف نٌ ) ٌَ( َٚت٢ ٜعز ايؾدك ؾٝظٜٛيٛدٝا يف ساي١ عكِ غايبًا -12

  ٌَ( ٜعس ايؿدل يف ساي١ عكِ \ًَٕٝٛ ْطؿ١ 21قٌ ايعسز عٔ )إشا  –ٌَ (  \ًَٕٝٛ ْطؿ151١ -111ايعسز ايطبٝعٞ يًُطاف سٛايٞ ) 

 .َا ؾرت٠ سٝا٠ ايٓطاف يف األق١ٝٓ ايشنض١ٜ؟ ٚنِ ٜبًؼ عُض ايٓطاف األععُٞ يف دغِ األْج٢ ؟ ٚع٢ً َاسا ٜتٛقـ سيو -13

 يف األق١ٝٓ ايصنط١ٜ : تهٕٛ ايٓطاف قازض٠ ع٢ً اؿٝا٠ يعس٠ أغابٝع - 

 ( غاع١ 48 - 24ٖا األععُٞ: بني )يف دػِ األْج٢ : ٜبًؼ عُط - 

 ( ايك١ٝٓ ايتٓاغ١ًٝ يألْجPH٢زضد١ محٛن١ ) -2        املسخط ايػصا٥ٞ يًٓطؿ١   -1   ٜٚتٛقـ شيو ع٢ً:

ٌ املؤثض٠ يف تؾهٌ ايٓطاف؟  -14  عٛاٌَ نُٝٝا١ٝ٥ -5  عسّ اهلبٛط اـكٟٝٛ -4عٛاٌَ ٚعا١ٝ٥   -3عٛاٌَ غصا١ٝ٥   -2عٛاٌَ ؾٝعٜا١ٝ٥   -1 عزر ايعَٛا

  َاسا تزع٢ اذتاثات ادتٓغ١ٝ ايشنض١ٜ َٚا  أُٖٗا؟ َٚٔ ٜؿضطٖا َٚت٢ ٜظرار إؾضاطٖا. -15

  ,    األْسضٚغٝٓٝسٜٕٛ –ايساٜٗسضٚتػتٛغرتٕٚ  –تسع٢ اؿاثات اؾٓػ١ٝ ايصنطٟ مبذٛعٗا : األْسضٚدٝٓات ٖٚٞ : ايتػتٛغرتٕٚ 

 إؾطاظٖا عٓس ايبًٛؽ تؿطظ َٔ اـالٜا ايب١ٝٓٝ يف اـك١ٝ ٜٚعزاز

 َا اذتاالت اييت ٜتِ ؾٝٗا إىل جتُٝز ايٓطاف ٚاالستؿاظ بٗا ذتني االعتعُاٍ  -16

 إقاب١ ؾدل بأَطاض اـك١ٝ اييت تػتسعٞ ايعالز باألؾع١ أٚ بايعالز ايهُٝاٟٚ اما ٜدثط غًبًا ع٢ً تؿهٌ ايٓطاف -1 

 إدطا٤ ايع١ًُٝ(اغت٦كاٍ اـكٝتني )إش ميهٔ مجع ايٓطاف ٚؽعٜٓٗا قبٌ  -2 

 اْػساز األغٗطٜٔ ميٓع تسؾل ايٓطاف إىل اـاضز ؾتبك٢ يف ايرببذ -3 

 َا اذتاثتإ ايٓداَٝتإ ايشنضٜتإ ؟ َٚا رٚص نٌ َٓٗا ؟ َٚا رٚص ايٛطا٤ يف إؾضاط ٖشٙ اذتاثات -17

 :  تعس َػدٚي١ عٔ تؿهٌ ايٓطاف  FSHاؿاث١ املٓب١ٗ يًذطٜب - 

 :ؼؿع اـالٜا ايب١ٝٓٝ ع٢ً إؾطاظ ايتػتٛغرتٕٚ LH)املكؿط٠(  اؿاث١ املًٛت١ٓ- 

 ٚؼطض ٖصٙ اؿاث١ ايٓدا١َ األَا١َٝ ع٢ً GnRHٜؿطظ ايٛطا٤ ساث١ عكب١ٝ عٓس ايصنط ٖٞ اؿاث١ املطًك١ ؿاثات املٓاغٌ  - 

 FSH -LHإؾطاظ اؿاثتني املٓٗتني يًُٓاغٌ  

 املٗبٌ -4ايطسِ   -3ايكٓاتني ايٓاقًتني يًبٝٛض   -2املبٝهني  -1:  َٔ يتألفَِ ٜتهٕٛ ادتٗاط ايتهاثض األْجٟٛ.  -18

  . َا ب١ٝٓ املبٝض ؟ َٚاسا ذنتٟٛ بزاخً٘  -19

 املبٝض َٔ : َٓطك١ قٝط١ٝ تسع٢ ايكؿط٠ ٚ أخط٣ زاخ١ًٝ تػ٢ُ ايًب  يتألف

 ايكؿط٠ ع٢ً ايعسٜس َٔ ايرتانٝب نٝػٝ٘ ايؿهٌ تػ٢ُ اؾطٜبات حتتىٍ

  .  ِ ؟ َٚا رٚصَِٙ ٜتأيـ ايضس -21

 َٔ ثالخ طبكات : خاضد١ٝ َك١ًٝ ٚ ٚغط٢ عه١ًٝ ًَػا٤ ٚ زاخ١ًٝ كاط١ٝ غعٜط٠ باألٚع١ٝ ايس١َٜٛ يتألف

 : ٜكّٛ بتأَني سادات اؾٓني ٚتعؿٝؿ٘ خالٍ اؿٌُ ٚؼح تكًكات٘ ع٢ً سسٚخ ايٛالز٠ يف ْٗا١ٜ اؿٌُدوره 

 املٗزب١ املبط١ٓ يًكٓا٠ ؟َٚاسا تؾهٌ يف ْٗاٜتٗا ؟ َٚا رٚص ارتالٜا ايػز١ٜ ؾٝٗا؟نٝـ ٜتقٌ املبٝض َع ايضسِ ؟َا ٚظٝؿ١ ارتالٜا  -21

 ٜتكٌ املبٝض َع ايطسِ عٔ ططٜل قٓا٠ ْاق١ً يًبٝٛض )ْؿري ؾايٛب( 

 ٕ )ايبٛم(ٚظٝؿ١ اـالٜا املٗسب١ املبط١ٓ يًكٓا٠ ؼطٜو اـ١ًٝ ايبٝه١ٝ باػاٙ ايطسِ , ٚتتػع ْٗاٜتٗا ايكطٜب١ َٔ املبٝض يتهٕٛ ايكٝٛا 

 اـالٜا ايػس١ٜ تؿطظ َاز٠ كاط١ٝ 

 ايكٝٛإ اٚ ايبٛم ٖٞ ْٗا١ٜ ايكٓا٠ ايٓاق١ً يًبٝٛض املتػع١ ٚايكطٜب١ َٔ املبٝض  َا ٖٛ ايقٝٛإ )ايبٛم( َٚا رٚص األٖزاب املٛدٛر٠ ؾٝ٘؟ -22

 ١ إيٝ٘ بعس خطٚدٗا َٔ املبٝضزٚض األٖساب املٛدٛز٠ يف ايبٛم: تػاعس بؿهٌ سطنتٗا ع٢ً زخٍٛ اـ١ًٝ ايبٝه١ٝ ايجاْٜٛ 

 أسنض بايرتتٝب أْٛاع ادتضٜبات يف َبٝض أْج٢ بايػ١ َٚا ارت١ًٝ ادتٓغ١ٝ املٛدٛر٠ يف نٌ َٓٗا . َٚا فٝػتٗا ايقبػ١ٝ. -23

 2nدطٜب أبتسا٥ٞ : وٟٛ َٓػ١ًٝ بٝه١ٝ قٝػتٗا  -1 

 2nدطٜب أٚيٞ: وٟٛ خ١ًٝ بٝه١ٝ أٚي١ٝ قٝػتٗا -2 

 ١ًٝ2n بٝه١ٝ أٚي١ٝ قٝػتٗا دطٜب ثاْٟٛ: وٟٛ خ -3 

 2nدطٜب دٛيف : وٟٛ خ١ًٝ بٝه١ٝ أٚي١ٝ قٝػتٗا  -4 

 1nدطٜب ْانر: وٟٛ خ١ًٝ بٝه١ٝ ثا١ْٜٛ قٝػتٗا -5 

 َا ْٛع ادتضٜبات اييت تٛدز يف َبٝض األْج٢ عٓز ايٛالر٠ ؟ ٚنِ ٜٓنر  َٓٗا؟ َٚٔ أٜٔ تٓؾأ ؟َٚت٢ تبزأ ٖشٙ ادتضٜبات بايُٓٛ. -24

 دطٜب ؾكط 411األْج٢ ٜهٕٛ يف َبٝهٗا آالف اؾطٜبات االبتسا١ٝ٥ ٜٓهر َٓٗا سٛايٞ عٓسَا تٛيس  

 تعٌ اؾطٜبات ٖادع١ يتبسأ بايُٓٛ عٓس غٔ ايبًٛؽ –َٔ خالٜا ايعٗاض٠ املٓؿ١٦ املٛدٛز٠ يف قؿط٠ املبٝض  أتٓؿ 

 َٚا فٝػ١ نٌ َُٓٗا. َت٢ تتعضض ارت١ًٝ ايبٝن١ٝ األٚي١ٝ يالْكغاّ املٓقـ األٍٚ ؟ َٚاسا ٜٓتر عٓ٘ ؟ -25

 1nٚنط١ٜ قطب١ٝ أٚىل  1nيف أثٓا٤ ؼٍٛ اؾطٜب اؾٛيف إىل دطٜب ْانر ٜٚٓتر عٓ٘ خ١ًٝ بٝه١ٝ ثا١ْٜٛ  

 َت٢ تتابع ارت١ًٝ ايبٝن١ٝ ايجا١ْٜٛ االْكغاّ املٓقـ ايجاْٞ ؟ َٚاسا تعطٞ. -26

 َكريٖا ايعٚاٍ 1nٚنط١ٜ قطب١ٝ ثا١ْٝ  1nؾتعطٞ بٜٛه١  تتابع اـ١ًٝ ايبٝه١ٝ ايجا١ْٜٛ االْكػاّ املٓكـ ايجاْٞ إشا سسخ إيكاح 



 

 َا ب١ٝٓ ارت١ًٝ ايبٝن١ٝ ايجا١ْٜٛ ؟ َاسا ذنٝط بٗا ؟ َا فٝػتٗا ايقبػ١ٝ . -27

 هلا غؿا٤ ٖٝٛيٞ ٚتٛدس يف ٖٝٛالٖا احملٝط١ٝ اؿبٝبات ايكؿط١ٜ ٚنُٔ اهلٝٛىل ْٛا٠ اـ١ًٝ ايبٝه١ٝ ايجا١ْٜٛ ٚقس تٛقـ ؾٝٗا االْكػاّ  - 

 1nٓكـ ايجاْٞ يف ايطٛض االغتٛا٥ٞ . قٝػتٗا ايكبػ١ٝ امل 

  تؿهٌ اإلنًٌٝ املؿع, ًٜٝ٘ املٓطك١ ايؿؿٝؿ١ , ثِ اجملاٍ سٍٛ اـ١ًٝ ايبٝه١ٝ ايجا١ْٜٛ دطٜب١ٝوٝط بٗا خالٜا - 

 َت٢ تبزأ ايزٚص٠ ادتٓغ١ٝ عٓز ايؿتا٠ ؟َٚت٢ تتٛقـ؟ ٚنٝـ تكغِ ايتػريات اييت حتزخ مُٔ ايزٚص٠ ادتٓغ١ٝ. -28

 ( غ١ٓ يصيو ٜسع٢ ٖصا ايعُط غٔ ايٝأؽ )ايهٗٞ(51-45تبسأ ايسٚض٠ اؾٓػ١ٝ عٓس ايبًٛؽ ٚتتٛقـ بؿهٌ ْٗا٥ٞ سٛايٞ ) - 

 تكػِ ايتػريات اييت ؼسخ يف ايسٚض٠ اؾٓػ١ٝ إىل زٚض٠ َبٝه١ٝ ٚ زٚض٠ ضمح١ٝ - 

 ُٓٗا؟ ٚمباسا ٜٓتٗٞ؟متض ايزٚص٠ املبٝن١ٝ بطٛصٜٔ َا ُٖا؟ َٚا َز٠ نٌ َُٓٗا؟  ٚمباسا ٜبزأ نٌ َ -29

 ايطٛض اؾطٜيب : َست٘ أغبٛعني ٜبسأ بُٓٛ فُٛع١ َٔ اؾطٜبات األٚي١ٝ ٜكٌ ٚاسس َٓٗا إىل ايٓهر )املػٝطط( ٜٓتٗٞ باإلبان١ -1  

 طايطٛض األقؿطٟ: َست٘ أغبٛعني ٜبسأ بعس اإلبان١ بتؿهٌ اؾػِ األقؿط َٔ بكاٜا اؾطٜب املتُعم ٜٚٓتٗٞ بهُٛض اؾػِ األقؿ-2  

 FSHاؿاث١ املٓب١ٗ يًذطٜب    َا اذتاث١ املغؤٚي١ عٔ تطٛص دضٜب أٚيٞ إىل ْامر . -31

 تؿطظإ َٔ ايٓدا١َ األَا١َٝ – LHٚايعٜاز٠ املؿاد١٦ يف تطنٝع   FSHساث١   َا اذتاثتإ ا ايًتإ حتزخ حتت تأثريُٖا سارث١ اإلبام١؟ َٚٔ ٜؿضطُٖا. - 31

  LHتتشٍٛ بكاٜا اؾطٜب ايٓانر املتُعم إىل دػِ أقؿط بتأثري ساث١   ظم بعز اإلبام١ ؟ َٚا اذتاث١ املغؤٚي١ عٔ سيوَا َقري ادتضٜب ايٓامر املتُ - 32

 تكغِ ايزٚص٠ ايضمح١ٝ إىل طٛصٜٔ َا ُٖا ؟ َٚا ايتػريات اييت حتزخ يف نٌ َُٓٗا -33

 ٚتعزاز ثداْتٗاايطٛض ايتهاثطٟ: ًٜٞ ْٗا١ٜ ايطُح ٚؾٝ٘ تتذسز كاط١ٝ ايطسِ املتبك١ٝ  -1 

 تُٓٛ ايػسز اييت تؿطظ غا٥اًل كاطًٝا غًٓٝا بايػًٝهٛدني –تػعض األٚع١ٝ ايس١َٜٛ  –ايطٛض اإلؾطاظٟ :  تػتُط بطا١ْ ايطسِ بايجدا١ْ  -2 

 ري .َا َقري شتاط١ٝ ايضسِ يف ْٗا١ٜ ايطٛص اإلؾضاطٟ إسا مل ذنزخ إيكاح ٚتعؾٝؿ ؟ َٚاسا تزع٢ ٖشٙ اذتارث١ ؟ ٚإىل َاسا تؾ -34

 ( أٜاّ 7-5تتُعم بطا١ْ ايطسِ ٚتٓػًذ ٚؽطز َع ايسّ ايٓاظف َٔ ايؿعريات ايس١َٜٛ املتُعق١ ٜٚػتُط َٔ ) 

  ٚتؿري إىل بس٤ زٚض٠ دٓػ١ٝ دسٜس٠, تسع٢ ٖصٙ اؿازث١ بايطُح  

 َا ٖٞ اذتاثات اييت تٓغل بني ايزٚصتني ايضمح١ٝ ٚاملبٝن١ٝ؟ َٚٔ ٜؿضط نٌ َٓٗا. -35

 : ٜٚؿطظٖا ايٛطا٤ GnRHك١ ؿاثات املٓاغٌ اؿاث١ املطً -1 

 : ٚتؿطظإ َٔ ايٓدا١َ األَا١َٝ LHٚاؿاث١ املكؿط٠  FSHاؿاث١ املٓب١ٗ يًذطٜب  -2 

 اإلغرتٚدٝٓات ٚايربٚدػرتْٚات : ٜٚؿطظٖا املبٝض-3 

 َا ايعٛاٌَ املؤثض٠ يف ايزٚص٠ ادتٓغ١ٝ؟ -36

 .ايكسَات ايعاطؿ١ٝ ايك١ٜٛ ٚاإلدٗاز قس ٜدزٜإ إىل تكسِٜ ايسٚض٠ اؾٓػ١ٝ أٚ تأخريٖا -1 

 .ٚضّ ايػس٠ ايٓدا١َٝ ايصٟ ٜدزٟ إىل غٝاب ايسٚض٠ اؾٓػ١ٝ -2 

 َا َقري ادتغِ األفؿض يف ساٍ سزٚخ إيكاح ٚيف ساٍ عزّ سزٚث٘؟ َٚاسا ٜغ٢ُ يف اذتايتني. -37

 ٢ َػتُط يف ْؿاط٘ بإؾطاظ اؿاثات اؾٓػ١ٝ األْج١ٜٛ ست٢ ايؿٗط ايجايح َٔ اؿٌُ ٜٚسع٢ :دػِ اؿٌُيف ساٍ سسٚخ إيكاح ٚمحٌ ٜبك -

 إشا مل وسخ إيكاح ٚمحٌ ؾإٕ اؾػِ األقؿط ٜهُط يف ْٗا١ٜ ايسٚض٠ اؾٓػ١ٝ ٜٚسع٢ عٓس٥ص اؾػِ األبٝض - 

ا ايكؿط٠ ايساخ١ًٝ يًذطٜب ايٓانر يف ايطٛض اؾطٜيب ٚاؾػِ األقؿط يف ايطٛض أُٖٗا األغرتازٍٜٛ تؿطظٖا خالٜ َا أِٖ األعرتٚدٝٓات ؟ َٚٔ بؿضطٖا. -38

 ٚتؿطظٖا املؿ١ٓٝ بعس ايؿٗط ايجايح َٔ اؿٌُ ,  األقؿطٟ

  ؿٌُأُٖٗا ايربٚدػرتٕٚ ٜٚؿطظ َٔ اؾػِ األقؿط خالٍ ايطٛض األقؿطٟ َٚٔ املؿ١ُٝ بعس ايؿٗط ايجايح َٔ ا َا أِٖ ايربٚدغرتْٚات ؟ َٚٔ ٜؿضطٙ . -39

 َا ايعٛاٌَ اييت تغٌٗ رخٍٛ ارت١ًٝ ايبٝن١ٝ ايجا١ْٜٛ إىل إسز٣ ايكٓاتني ايٓاقًتني يًبٝٛض  -41

 ٚدٛز تٝاض َٔ ايػا٥ٌ هطٟ مٛ ؾ١ٖٛ ايبٛم -2ٚدٛز ظٗاض٠ َٗسب١ يًبٛم )ايكٝٛإ(  -1  

 .غِٝ ايطضيف يًٓطؿ١ ؟ َٚا رٚصٖاادتاييت ذنضصٖا أٜٔ تًتكٞ ارت١ًٝ ايبٝن١ٝ ايجا١ْٜٛ مب٦ات ايٓطاف؟ ٚ َا األْعُٝات  -41

 يف ايجًح األع٢ً َٔ ايكٓا٠ ايٓاق١ً يًبٝٛض   

 أْعِٝ ايرتبػني : تؿٝس يف تؿهٝو اإلنًٌٝ املؿع ٚادتٝاظ املٓطك١ ايؿؿٝؿ١ يًد١ًٝ ايبٝه١ٝ ايجا١ْٜٛ أْعِٝ اهلٝايٛضْٚٝساظ ٚ 

 ارت١ًٝ ايبٝن١ٝ ايجا١َْٜٛا املٓاطل اييت ع٢ً ايٓطؿ١ ادتٝاطٖا يًٛفٍٛ إىل ْٛا٠  -42

 غؿا٤ اـ١ًٝ ايبٝه١ٝ ايجا١ْٜٛ –اجملاٍ سٍٛ اـ١ًٝ ايبٝه١ٝ ايجا١ْٜٛ  –املٓطك١ ايؿؿٝؿ١  –اإلنًٌٝ املؿع  

 َا َعاٖض ايٓؾاط ايؿٝظٜٛيٛدٞ ايشٟ ٜطضأ ع٢ً ارت١ًٝ ايبٝن١ٝ ايجا١ْٜٛ عٓزَا ًٜتشِ غؾا٤ صأؼ ايٓطؿ١ بػؾا٤ ارت١ًٝ ايبٝن١ٝ ايجا١ْٜٛ -43

 نٝـ ٜتؾهٌ غؾا٤ اإلخقاب ؟ َٚارٚٙ -    

ٟ إىل ٜططح قت٣ٛ اؿبٝبات ايكؿط١ٜ َٔ ايساخٌ إىل اـاضز َٔ ْكط١ زخٍٛ ايٓطؿ١ ؾٝتؿهٌ سٍٛ اـ١ًٝ ايبٝه١ٝ ايجا١ْٜٛ غؿا٤ اإلخكاب ايصٟ ٜدز

 ١ إال ْطؿ١ ٚاسس٠ تالؾٞ اـالٜا ٚايٓطاف احملٝط١ باـ١ًٝ ايبٝه١ٝ ايجا١ْٜٛ يصيو ال تسخٌ اـ١ًٝ ايبٝه١ٝ ايجاْٜٛ

 .َت٢ تتابع ْٛا٠ ارت١ًٝ ايبٝن١ٝ ايجا١ْٜٛ االْكغاّ املٓقـ ايجاْٞ؟ َٚاسا ٜٓتر عٓ٘ -44

 1nٚايهط١ٜ ايكطب١ٝ ايجا١ْٜٛ  1nبعس زخٍٛ ايٓطؿ١ إىل اـ١ًٝ ايبٝه١ٝ ايجا١ْٜٛ ٜٚٓتر بٜٛه١  



 

 .ـ تتؾهٌ ْٛا٠ ايبٝن١ املًكش١؟ َٚا فٝػتٗا ايقبػ١ٝأٜٔ تًتكٞ ايٓٛاتإ ايشنض١ٜ ٚاألْج١ٜٛ أسارٜتا ايقٝؼ ايقبػ١ٝ؟ ٚنٝ -45

  ٜعٍٚ ايػؿا٤إ ايٜٓٛٚإ يًٓطؿ١ ٚايبٜٛه١ ٜٚتكابٌ نٌ قبػٞ شنطٟ َع قطٜٓ٘ األْجٟٛ ؾتتؿهٌ ْٛا٠ ايبٝه١ املًكش١ يف َطنع ايبٜٛه١ ,  

  2nثٓا١ٝ٥ ايكٝػ١ ايكبػ١ٝ 

تتؿهٌ بعس إ ؽهع ايبٝه١ املًكش١ يػًػ١ً َٔ . ٚأٜٔ تتؾهٌ ؟ َٚٔ أٜٔ تغتُز غشا٥ٗا ؟ َٚاسا تعطٞ باْكغاَٗا ١ايتٜٛتنٝـ تتؾهٌ   -46

 خالٍ أضبع١ أٜاّ تػ٢ُ ايتٜٛت١, االْكػاَات اـٝط١ٝ نُٔ ايكٓا٠ ايٓاق١ً يًبٝٛض عٝح تكبح نط٠ قػري٠ َٔ اـالٜا

  َٔ َؿطظات ايكٓا٠ ايٓاق١ً يًبٝٛضتػتُس غصا٥ٗا َٔ َسخطات اـ١ًٝ ايبٝه١ٝ ايجا١ْٜٛ ٚ

 تتأيـ َٔ : َِ تتأيـ ايهٝغ١ األص١َٝٚ ؟ َٚاسا تعطٞ َهْٛاتٗا  -47

       األض١َٚ املػص١ٜ اييت غتعطٞ األغؿ١ٝ اييت تسعِ اؾٓني ٚؼُٝ٘-3ايهت١ً اـ١ًٜٛ ايساخ١ًٝ اييت غتعطٞ اؾٓني -2دٛف ام٤ًٛ بػا٥ٌ  -1

  ىل دٛف ايضسِ ؟ َٚاسا ٜطضأ ع٢ً نٌ ايهٝغ١ األص١َٝٚ ٚ املٓطك١ ايؾؿٝؿ١  أثٓا٤ سيو؟َت٢ تقٌ ايهٝغ١ األص١َٝٚ إ  -48

   يف ايّٝٛ ايػازؽ اٚ ايػابع بعس اإلخكاب تكٌ ايهٝػ١ األض١َٝٚ إىل دٛف ايطسِ

  ٢ً دماؽ َع خالٜا كاط١ٝ ايطسِؽتؿٞ يف أثٓا٥ٗا املٓطك١ ايؿؿٝؿ١ بايتسضٜر. تكبح خالٜا ايهٝػ١ األض١َٝٚ َٔ د١ٗ ايهت١ً اـ١ًٜٛ ايساخ١ًٝ ع

وسخ بني ايّٝٛ ايػازؽ ٚايّٝٛ ايتاغع بعس اإلخكاب سٝح تًر خالٜا . َت٢ ذنزخ االْػضاؼ؟ ٚنٝـ ٜتِ سيو ؟ َٚاسا ٜتؾهٌ يف ٖشٙ املضس١ً -49

 ملطس١ً ٜبسأ تؿهٌ ايهٛضٜٕٛايهٝػ١ ايط١َٝٚ زاخٌ كاط١ٝ ايطسِ ٚاييت تتشٍٛ ع٢ً كتًط خًٟٛ َهٕٛ َٔ اي٣ٛٓ ٚاهلٝٛىل ؾكط , يف ٖصٙ ا

 . َت٢ ذنزخ ايتعؾٝؿ َٚاسا ٜطضأ ع٢ً ايهٝغ١ األص١َٝٚ أثٓا٤ سيو ؟ َٚاسا ٜبزا عٓزٖا -51

  يف ايّٝٛ اؿازٟ عؿط َٔ اإلخكاب , تكبح ايهٝػ١ األض١َٝٚ قاط١ بهاًَٗا باملدتًط اـًٟٛ , ٜبسأ عٓسٖا اؿٌُ

 .ٚإىل َاسا ٜؾري طٜار٠ تضنٝظ ٖشٙ اذتاث١ يف بٍٛ املضأ٠ٜؿضط ايهٛصٜٕٛ ساث١ َاٖٞ؟ َٚا رٚصٖا ؟  -51

إؾطاظ  , تٓتكٌ إىل زّ األّ ٚدمٓع تطادع اؾػِ األقؿط ٚتسؾع٘ إىل االغتُطاض بعًُ٘ يف HCGاؿاث١ املؿُٝا١ْٝ ايبؿط١ٜ املٓب١ٗ يًػسز ايتٓاغ١ًٝ 

 ؿري إىل سسٚخ اؿٌُ ٖٚصا َبسأ اختباض اؿٌُ ايربٚدػرتٕٚ ٚاألغرتازٍٜٛ ايًصٜٔ ٜػاعسإ ع٢ً إدماّ اؿٌُ ٚايتعؿٝـ,  ٜ

  ٜعٗض مُٔ ايهت١ً ارت١ًٜٛ ايزاخ١ًٝ يًهٝغ١ األص١َٝٚ دٛؾإ َا ُٖا؟ ٚمباسا ذناط نٌ َُٓٗا -52

 وٝط ب٘ غؿا٤ ايػ٢ً )األَٕٓٝٛ( اجلىف الضلىٍ: -1 

 وٝط ب٘ غؿا٤ ايهٝؼ احملٞ اجلىف احملٌ : -2 

 ٚصٜكات َاٖٞ ٖشٙ ايٛصٜكات ؟ َٚاسا ٜعطٞ نٌ َٓٗا؟ٜتهٕٛ ايكضل ادتٓٝين إىل ثالخ  -53

 اؾٗاظ ايعكيب الىريكُ اخلارجًُ: -1 

 اؾٗاظ اهلٝهًٞ ٚايعهًٞ الىريكُ الىصطِ: -2 

 ايػبٌٝ اهلهُٞ الىريكُ الداخلًُ: -3 

  اساَت٢ تتهٕٛ األعنا٤ األعاع١ٝ يًذٓني ؟ َٚت٢ ٜقبح ادتٓني قارصا ع٢ً اذتٝا٠ َغتكاًل عٔ أَ٘ ؟ ٚمل -54

 تتهٕٛ َععِ األعها٤ األغاغ١ٝ يًذٓني يف ايؿٗط ايجايح َٔ اؿٌُ, ٜكبح قازضًا ع٢ً اؿٝا٠ َػتكاًل عٔ أَ٘ يف ْٗا١ٜ ايؿٗط ايػازؽ

 الٕ أعها٥٘ ٚ أدٗعت٘ قس انتٌُ تؿهًٗا ٚأقبشت قازض٠ ع٢ً ايكٝاّ بٛظا٥ؿٗا والضبب:

 َا َضاسٌ تؾهٌ املؾ١ُٝ  . -55

 تُٓٛ األض١َٚ املػص١ٜ يًهٝػ١ األض١َٝٚ ٚتتشٍٛ إىل غؿا٤ خاضدٞ ٜػ٢ُ املؿُٝا٤ )ايهٛضٜٕٛ( -1 

 يًُهػ١تعٗط اغتطاالت إقبع١ٝ ايؿهٌ َٔ املؿُٝا٤ تسع٢ ايعغابات ايهٛض١ْٜٝٛ ٚاييت تؿطظ اْعُٝات ؼٌ ايٓػٝر املبطٔ يًطسِ ؾاغش١ فااًل أٚغع  -2 

يف ايبطا١ْ ايطمح١ٝ ؾٝتسؾل زّ األّ إىل األؾه١ٝ احملٝط١ بايعغابات ايهٛض١ْٜٝٛ , ٚبعس َس٠ تتؿهٌ املؿ١ُٝ يف  تٓؿتح األٚع١ٝ ايؿعط١ٜ املٛدٛز٠ -3 

 املهإ ايصٟ اْػطغت ؾٝ٘ ايعغابات ايهٛض١ْٜٝٛ

 .نٝـ ٜتقٌ ادتٓني باملؾ١ُٝ ؟ ٚنٝـ حتزخ املبارالت بني رّ األّ ٚرّ ادتٓني؟ ٚملاسا ال ميتظز ايزَإ -56

  ١َٜٛ ,ني باملؿ١ُٝ بٛغاط١ اؿبٌ ايػطٟ ايصٟ وتٟٛ ع٢ً ايؿطاٜني ايصاٖب١ إىل املؿ١ُٝ ٚتتؿطع عٓس زخٛهلا ايعغابات ايهٛض١ْٜٝٛ إىل ؾعطٜات زٜتكٌ اؾٓ 

 تٓتكٌ املٛاز بني زّ األّ ٚزّ اؾٓني عرب ٖصٙ ايؿعطٜات , ٜٚعٛز ايسّ إىل اؾٓني عرب األٚضز٠ اييت تػري يف اؿبٌ ايػطٟ أٜهًا 

   ميتعز ايسَإ ألٕ زّ اؾٓني ٜبك٢ سبٝؼ ايؿعطٜات املٛدٛز٠ يف ايعغابات ايهٛض١ْٜٝٛال 

ٚ َا رٚصٖا.  -57  تؿطظ َٔ اؾػِ األقؿط ٚاملؿ١ُٝ ٚايطسِ ٚتػبب تًٝني االضتؿام ايعاْٞ عٓس ْٗا١ٜ َس٠ اؿٌُ يتػٌٗٝ ع١ًُٝ ايٛالز٠َٔ أٜٔ تؿضط ساث١ ايضٜالنغني 

                                               تؿطظ َٔ املؿ١ُٝ ٚتدزٟ إىل تكًل دساض ايطسِ رٚصٖا ٚعتاغالْزٜٔ عٓز ْٗا١ٜ َز٠ اذتٌُ؟ َٚأَ أٜٔ تؿضط ساث١ ايرب -58

 َا اذتاثات املغبب١ يُٓٛ ايػزر ايجز١ٜٝ؟ َٚا اذتاثات املغؤٚي١ عٔ إْتاز اذتًٝب ٚ إؾضاغ٘.  -59

 خالٍ اؿٌُ بتأثري ساثيت ايربٚدػرتٕٚ ٚ األغرتازٍٜٛ تُٓٛ ايػسز ايجس١ٜٝ

 تدزٟ ساثتا ايربٚالنتني ٚاألنػٝتٛغني ايسٚض األغاغٞ يف إْتاز اؿًٝب ٚ إؾطاغ٘

ِ الستٛا٥٘ ع٢ً إٕ اؿًٝب ايصٟ ٜتِ إؾطاظٙ بعس ايٛالز٠ َباؾط٠ ٜسع٢ ايًبأ , ٖٚٛ َٗ . َا ٖٛ اذتًٝب ايشٟ ٜتِ إؾضاطٙ بعز ايٛالر٠ َباؽض٠؟ َٚا أُٖٝت٘ -61

 تطانٝع عاي١ٝ َٔ األنساز . ٜٚدَٔ يًطنٝع زضد١ عاي١ٝ َٔ املٓاع١ نس طٝـ ٚاغع َٔ األَطاض



 

 اسنض ٚعا٥ٌ َٓع اذتٌُ  َٚا َبزأ نٌ َٓٗا -61

 ٚنع سادع بني ايٓطؿ١ ٚاـ١ًٝ ايبٝه١ٝ ايجا١ْٜٛ نايٛاقٞ ايصنطٟ عٓس ايصنط ٚايكًٓػ٠ٛ عٓس األْج٢ املىانع احلاجشيُ: -1 

 ضبط ايكٓاتني ايٓاقتني يًبٝٛض اٚ قطعُٗا عٓس املطأ٠ -أٟ قطع األغٗطٜٔ عٓس ايطدٌ   التعكًم : -2  

 االتكاٍ اؾٓػٞ يف ٚقت اإلبان١ ٖٚٞ ٚغ١ًٝ غري َه١ُْٛ  بػٓ الىصائل التنظًمًُ: -3 

 تٛقـ تطٛض اؾطٜبات ٚسسٚخ اإلبان١ ألْٗا ؼٟٛ َٛاز نُٝٝا١ٝ٥ ؾب١ٗٝ باؿاثات اؾٓػ١ٝ األْج١ٜٛ حبىب منع احلمل: -4 

 ( غٓٛات4-2ٜجري كاط١ٝ ايطسِ ٚميٓع ايتعؿٝـ َٚس٠ االغتدساّ ) اللىلب: -5 

 َا ٖٛ َبزأ تكا١ْ اإلخقاب املناعـ ؟ َٚا اذتاالت اييت تغتدزّ ؾٝٗا -62

 َٔ َبٝض املطأ٠ ٚتًكح بٓطؿ١ أخصت َٔ ظٚدٗا ثِ ترتى يف ٚغط َٓاغب نُٔ أْبٛب اختباض ست٢ َطس١ً ايتٜٛت١ ,  ٜتِ ؾكٌ خ١ًٝ بٝه١ٝ ثا١ْٜٛ 

 ثِ ٜعاز ظضعٗا يف ضسِ ايعٚد١ ْؿػٗا إىل إٔ تتطٛض ٚتُٓٛ إىل دٓني. تػتدسّ يف اؿاالت ايتاي١ٝ:

 اْػساز ايكٓاتني ايٓاقًتني يًبٝٛض عٓس ايعٚد١ - 

 أٚ نعـ سطنتٗا عٓس ايعٚزق١ً عسز ايٓطاف  - 

 ايعكِ ملس٠ ط١ًٜٛ َٔ زٕٚ َعطؾ١ األغباب - 

 األٜزط –ايظٖضٟ)ايغؿًػ(  –َا ايعاٌَ املغبب يهٌ َٔ : ايغٝالٕ  -63

 دطاثِٝ املهٛضات ايب١ٝٓالضًالن:  - 

 دطث١َٛ ايًٛيب١ٝ ايؿاسب١ الشهزٍ: - 

 HIVؾريٚؽ اإليدس :  - 

 ايظٖضٟ ٚنٝـ ٜعاجل املضمإ –َا أعضاض نٌ َٔ : ايغٝالٕ  -64

 قعٛب١ يف ايتبٍٛ ٚىطز َٔ املطٜض بعس َس٠ ٚدٝع٠ َع ايبٍٛ قٝح ٜٚكاسب شيو آالّ ؾسٜس٠ الضًالن: - 

 ظٗٛض ْسب يف األعها٤ ايتٓاغ١ًٝ .   ٜعاجل املطنإ بؿهٌ َبهط باملهازات اؿ١ٜٛٝ الشهزٍ: - 

 ألٜزط ؟ َٚاسا ذنزخ يف نٌ َضس١ً َٔ َضاسٌ املضضَا ايعٌُ املغبب ملضض اإلٜزط ؟ َٚا َز٠ سنا١ْ ا -65

 أؾٗط ٚعس٠ غٓٛات 6ترتاٚح بني : مدَ احلضانُ -   HIVؾريٚؽ   العامل املضبب للمزض: 

اؿطاض٠  زضد١ ميط املطٜض بعس٠ َطاسٌ تبسأ بتهدِ ايعكس ايًُؿ١ٝ ًٜٝٗا ايؿعٛض ايسا٥ِ باإلضٖام ٚايؿكس ايػطٜع يًٛظٕ ٚاالضتؿاع املػتُط ٚاملتهطض يف 

 َع غعاض٠ ايتعطم يٝاًل ثِ ًٜٝٗا األعطاض األت١ٝ:

 اإلقاب١ بػططإ غاضنَٛا نابٛغٞ ٜٚتُٝع بٛدٛز بكع أضدٛا١ْٝ ايًٕٛ ع٢ً اؾًس ٚؼاط نٌ بكع١ عاؾ١ َٔ ايتٛضّ اجللد : -أ

 وسخ نٝل يف ايتٓؿؼ ٚغعاٍ داف َػتُط ٚايتٗاب ض٥ٟٛ اجلواس التنفضٌ: -ب

 قاب١ بايتٗاب ايهبس ٚ إقاب١ ايؿِ ٚاؿًل بأْٛاع َٔ ايؿططٜاتاإل اجلواس اهلضمٌ: -ج

 ٜكاب املطٜض بايتؿتت ايعكًٞ ٚبايتٗاب ايسَاؽ اجلواس العصيب: -د

 أعط تفطريًا علميًا ملا يلي: :الثالثالسؤال 

 أقٌ بسضدتني َٔ زضد١ سطاض٠ اؾػِ ايطبٝع١ٝ( أٟ 35ألٕ ايسضد١ املج٢ً يتؿهٌ ايٓطاف سٛايٞ )ٖذض٠ ارتقٝتني إىل نٝػ ايقؿٔ خاصز جتٜٛـ ايبطٔ.  -

 ألٕ اـك١ٝ تكّٛ بإؾطاظ اؿاثات اؾٓػ١ٝ ايصنط١ٜ ٚتًكٞ بٗا يف ايسّ َباؾط٠ )غس٠ شات إؾطاظ زاخًٞ(. اعتباص ارتق١ٝ غز٠ سات إؾضاط َناعـ -

 ٚتٓتر ايٓطاف ٚتًكٞ بٗا يف ايكٓٛات ايٓاق١ً )غس٠ شات إؾطاظ خاضدٞ( 

 يتبعس اـكٝتني عٔ اؾػِ ٚتدَٔ زضد١ اؿطاض٠ األبطز. رصد١ ١ٜٛ٦َ 35ص نٝػ ايقؿٔ عٓزَا تتذاٚط رصد١ سضاص٠ ارتقتني اعرتخا٤ عنالت دزا -

 يتكطب اـكٝتني انجط َٔ ايتذٜٛـ ايبطين ٚبايتايٞ إبكا٤ اـكٝتني يف زضد١ اؿطاض٠ املج٢ًتتكًك عنالت دزاص نٝػ ايقؿٔ يف رصدات اذتضاص٠ املٓدؿن١. -

 يتػاعس ع٢ً تعسٌٜ محٛن١ ايبٍٛ املتبكٞ يف اإلسًٌٝ . ايػزر املًشك١ عٓز ايشنض َار٠ ق١ًٜٛ ايتأثريتؿضط  -

 يٝػٌٗ سطن١ ايٓطاف. ٜعٌُ ايغا٥ٌ ايشٟ ٜؿضطٙ ايربٚعتات ع٢ً ختؿٝـ يظٚد١ ايغا٥ٌ املٟٓٛ -

 بػبب ظٜاز٠ إؾطاظ ايتػتٛغرتٕٚ. ظٗٛص ايقؿات ادتغ١ُٝ ايجا١ْٜٛ يًشنض عٓز ايبًٛؽ -

 ألٕ انؿاض زضد١ اؿطاض٠ ٜطٌٝ ظَٔ استؿاظ ايٓطاف عٜٝٛتٗا. 173-ميهٔ سؿغ ايٓطاف حتت رصد١  -

 ألْ٘ ٜؿطظ َاز٠ إْٗٝبني املجبط١ يُٓٛ اؾطٜبات األٚي١ٝ اييت بسأت بايُٓٛ َع٘. ال ٜقٌ إىل َضس١ً ايٓنر إال دضٜب أٚيٞ ٚاسز ٜزع٢ ادتضٜب املغٝطض -

 طٖا عٓل ايضسِ  تهٕٛ عبب يًعكِ عٓز املضأ٠إٕ املار٠ املداط١ٝ اييت ٜؿض -

 ألْٗا تهٕٛ نجٝؿ١ ايكٛاّ يف ايػايب ٚتػسٚ غا١ً٥ خالٍ اإلبان١ يهٓٗا يس٣ بعض ايٓػا٤ تهٕٛ نجٝؿ١ ايكٛاّ زًَٚا ؾتعٝل َطٚض ايٓطاف 

 ػٌٗٝ َطٚض ايٓطافيت  .تػزٚ املار٠ املداط١ٝ اييت ٜؿضطٖا عٓل ايضسِ عا١ً٥ خالٍ اإلبام١-

 بػبب ظٜاز٠ إؾطاظ اإلغرتٚدٝٓات ٚ أُٖٗا اإلغرتازٍٜٛ.  نُٝات َٔ ايؾشّٛ حتت ادتًز يف بعض َٓاطل ادتغِ عٓز األْج٢تضانِ  -

   LHبػبب ؼٍٛ بكاٜا اؾطٜب ايٓانر املتُعم بعس اإلبان١ إىل دػِ أقؿط بتأثري ساث١ . ٜتهٕٛ ادتغِ األفؿض بعز اإلبام١ َباؽض٠ -

 بػبب ٚضّ يف ايػس٠ ايٓدا١َٝ . ملضأ٠غٝاب ايزٚص٠ ادتٓغ١ٝ عٓز ا -



 

  FSHألٕ ساث١ ايربٚدػرتٕٚ دمٓع تطٛض اؾطٜبات عٔ ططٜل تجبٝط إؾطاظ ساث١ . تٛقـ ايزٚص٠ ادتٓغ١ٝ خالٍ َز٠ اذتٌُ -

 ألْ٘ َاز٠ ؾعاي١ ملٓع تطٛض اؾطٜبات.  ٜغتدزّ ايربٚدغرتٕٚ يف سبٛب َٓع اذتٌُ -

 ألْ٘ ٜعٜس َٔ األنػس٠ ايتٓؿػ١ٝ . االعتكالب ٚ اصتؿاع سضاص٠ ادتغِ عٓز املضأ٠ٜؤرٟ ايربٚدغرتٕٚ إىل طٜار٠ َعزٍ  -

 بػبب تؿهٌ اؾػِ األقؿط َٔ بكاٜا اؾطٜب ايٓانر املتُعم بعس اإلبان١. اصتؿاع ْغب١ ساث١ ايربٚدغرتٕٚ بعز اإلبام١ َباؽض٠ -

اؾػِٝ ايططيف يًٓطؿ١ ٜعطٞ خٝطًا ٜطتبط مبػتكبالت ْٛع١ٝ يف ايػؿا٤ اهلٝٛيٞ  ألٕ. ال ميهٔ تًكٝح ارت١ًٝ ايبٝن١ٝ ايجا١ْٜٛ إال بٓطؿ١ ايٓٛع ْؿغ٘ -

 )املػتكبٌ( ٚ املؿتاح )اـٝط(, يًد١ًٝ ايبٝه١ٝ ايجا١ْٜٛ ٚ بآي١ٝ اماث١ً يًكؿٌ

ٜدزٟ إىل تالؾٞ اـالٜا  بػبب تؿهٌ غؿا٤ اإلخكاب سٍٛ اـ١ًٝ ايبٝه١ٝ ايجا١ْٜٛ ٚ ايصٟ, ٜزخٌ ارت١ًٝ ايبٝن١ٝ ايجا١ْٜٛ إال ْطؿ١ ٚاسز٠ ؾكط -

 ٚايٓطاف احملٝط١ باـ١ًٝ ايبٝه١ٝ ايجا١ْٜٛ

 ألٕ االْكػاَات اييت تططأ ع٢ً ايبٝه١ املًكش١ ال ترتاؾل بعٜاز٠ اؿذِ. ال تهٕٛ ايتٛت١ٝ أنرب سذًُا َٔ ايبٝن١ املًكش١ -

ٔ اذتٌُ.  - ّ مُٛص األفؿض يف األؽٗض األٚىلَ  ٕ ٜؿطظ اؿاث١ عز ًُ٘اي HCGألٕ ايهٛضٜٛ ٚتسؾع٘ إىل االغتُطاض بع ِ األقؿط  ّ ٚدمٓع تطادع اؾػ ٌ إىل زّ األ  يت تٓتك

 ألٕ أعها٤ٙ ٚ أدٗعت٘ قس انتٌُ تؿهًٗا ٚ أقبشت قازض٠ ع٢ً ايكٝاّ بٛظا٥ؿٗاٜقبح ادتٓني قارصا ع٢ً اذتٝا٠ َغتكاًل عٔ أَ٘ يف ْٗا١ٜ ايؾٗض ايغارؼ.  -

 ألْٗا تعٌٜ ايؿهالت ايٓرتٚد١ٝٓٝ َٔ زّ اؾٓني.  تًعب املؾ١ُٝ رٚص دٗاط إطضاح -

 َٔ زّ األّ ٚتططح ؾٝ٘ ثٓا٥ٞ أنػٝس ايهطبٕٛ ألْٗا تأخص االنػذني.  تًعب املؾ١ُٝ رٚص ايض٥تني -

 ألْٗا ؼٌُ األغص١ٜ املٓش١ً َٔ زّ األّ إىل زّ اؾٓني. تًعب املؾ١ٝ رٚص دٗاط ٖنِ -

 ٤ اؿٌُ ع٢ً إؾطاظ اإلغرتٚدٝٓات ٚايربٚدػرتْٚات ٚشيو بعس نُٛض اؾػِ األقؿط يف ْٗا١ٜ ايؿٗط ايجايحألْٗا تعٌُ يف أثٓا. تعز املؾ١ُٝ غز٠ فُا٤ -

 ألٕ زّ اؾٓني ٜبك٢ سبٝؼ ايؿعطٜات ايس١َٜٛ املٛدٛز٠  يف ايعغابات ايهٛض١ْٜٝٛ. ال ميتظز رّ األّ َع رّ ادتٓني -

                  الستٛا٥٘ ع٢ً تطانٝع عاي١ٝ َٔ األنساز. َٔ األَضاضٜؤَٔ ايًبأ يًضمٝع رصد١ عاي١ٝ َٔ املٓاع١ مز طٝـ ٚاعع  -

  ألْ٘ ٜجري كاط١ٝ ايطسِ ؾُٝٓع ايتعؿٝـ. اعتدزاّ ايًٛيب ميٓع ايتعؾٝؿ ٚاذتٌُ -

 ألٕ اغتدساَ٘ ٚيٛ ملط٠ ٚاسس٠ ميهٔ إٔ ٜدزٟ إىل ايعكِ َس٣ اؿٝا٠. اجننبال دنٛط اعتدزاّ ايًٛيب إال َٔ ْغا٤ عبل إٔ  -

 ألٕ ايؿريٚؽ ٜػتطٝع املطٚض عرب سادع املؿ١ُٝ. ٜٓتكٌ َضض اإلٜزط َٔ األّ املقاب١ إىل دٓٝٓٗا خالٍ اذتٌُ -

 :اذكس وظيفة واذدة لكل مو: الرابعالسؤال 

 تٓتر ايٓطاف –إؾطاظ اؿاثات اؾٓػ١ٝ ايصنط١ٜ  ارتق١ٝ: -
 (إْتاز ايٓطاف )األعطاؽ ايصنط١ٜ : األْابٝب امل١ٜٛٓ -

               تؿطظ اؿاثات اؾٓػ١ٝ ايصنط١ٜ : ايب١ٝٓٝارتالٜا  -

                                                   املػتٛزع ايط٥ٝؼ يًٓطاف ٚتهتػب ؾٝ٘ ايٓطاف ايكسض٠ ع٢ً اؿطن١ ايصات١ٝ  :ايرببذ -

   ٜٓكٌ ايٓطاف إىل اإلسًٌٝ :األعٗض -

 تؿطظ غا٥ٌ كاطٞ ٜهاف إىل ايٓطاف –قٓا٠ بٛي١ٝ تٓاغ١ًٝ تعس امطًا َؿرتنا يًبٍٛ ٚايٓطاف نٌ يف سٝٓ٘  :اإلسًٌٝ -

                            ايربٚغتاغالْسٜٔ                             ٚ  Cنُٝات ق١ًًٝ َٔ ؾٝتاَني  –تكّٛ بإؾطاظ غا٥ٌ قًٟٛ يعز غين بػهط ايؿٛان٘ يتعٜٚس ايٓطاف بايطاق١   :اذتٜٛقالٕ املٜٓٛإ -

 تؿطظ غا٥ٌ سًٝيب قًٟٛ وتٟٛ ع٢ً ؾٛاضز ايهايػّٝٛ ايصٟ ٜعٌُ: (:املٛث١)ايربٚعتات -

 ٜعسٍ َٔ محٛن١ ايبٍٛ املتبكٞ يف اإلسًٌٝ -                        ؽؿٝـ يعٚد١ ايػا٥ٌ املٟٓٛ يٝػٌٗ سطن١ ايٓطاف -                       

  ٜٓؿط سطن١ ايٓطاف -                             ٜعسٍ محٛن١ املٗبٌ عٓس األْج٢ يف أثٓا٤ االقرتإ -                       

ٕ املٜٓٛإ  - ٙ اذتٜٛقال ؿضط   ي٘ زٚض يف تكًل ايطسِ عٓس املطأ٠ أثٓا٤ االقرتإ , ٜػاعس ع٢ً سطن١ ايػا٥ٌ املٟٓٛ ٚ ٚقٛي٘ إىل أع٢ً ايطسِ :ايربٚعتاغالْزٜٔ ايشٟٜ 

ٛٞي - ٜا عضت ٛاز ا :خال ٍ امل قٛ ٟ ميٓعٚ  ٟ ايص كٛٝ ٟ ـا ٌ اؿادع ايسَٛ ِ يف تؿهٝ ْانذ١, تػٗ طاؾاً  ٚتكبحْ  ع  ُٜا ٚتت  ٛ ٜات اييت تُٓ ُٛٓ ٞ ًي ٗاتعس املكسض ايػصا٥                                             يهاض٠ إيٝ

 ؿ١ بايطاق١ ايالظ١َ ألزا٤ عًُٝاتٗا اؿ١ٜٛٝؼتٟٛ نِ ٚؾري َٔ املتكسضات اييت تعٚز ايٓط: ايكطع١ املتٛعط١ -

 ظٗٛض ايكؿات اؾٓػ١ٝ ايصنط١ٜ األٚي١ٝ تؿهٌ األعها٤ اؾٓػ١ٝ - :ايتغتٛعرتٕٚ يف املضس١ً ادت١ٝٓٝٓ -

 ٖذط٠ اـكٝتني إىل نٝؼ ايكؿٔ قبٌ ايٛالز٠ -                                            

ٛض  -أ ايتغتٛعرتٕٚ عٓز ايبًٛؽ: - ١ْ ظٗ ٚايعا ٚاألططاف  ٚاؾصع   ٘ د ٛض ايؿعط ع٢ً اٛي ٞ: ظٗ ٖٚ ١ٜ ْٛ ١ٝ ايجا نٝؼ ايكؿٔ -ايكؿات اؾٓػ  ٚ١ٜ ِ األعها٤ ايصنط ٜاز٠ سذ  ظ

 ندا١َ ايعهالت ٚقٛتٗا –خؿ١ْٛ ايكٛت  –ايكؿ١ ايعسٚا١ْٝ عٓس ايصنٛض                                                                                   

 ٜٓؿط تهٜٛٔ ايٓطاف يف اـك١ٝ -ب                                

 ٜعٜس عُط ايٓطاف املدع١ْ يف ايرببذ -ز                                

- FSH :تعس َػدٚي١ عٔ تؿهٌٝ ايٓطاف عٓز ايشنض                                          

- LH  :ؼؿع اـالٜا ايب١ٝٓٝ ع٢ً إؾطاظ ايتػتٛغرتٕٚ  عٓز ايشنض 

                                                 ١ٜتؿهٌٝ األعطاؽ األْجٛ –إؾطاظ اؿاثات اؾٓػ١ٝ األْج١ٜٛ   املبٝض: -

 تكٌ املبٝض بايطسِ ايكٓا٠ ايٓاق١ً يًبٝٛض: -

 اـ١ًٝ ايبٝه١ٝ ايجا١ْٜٛ باػاٙ ايطسِ ؼطٜو ارتالٜا املٗزب١ املبط١ٓ يًكٓا٠ ايٓاق١ً يًبٝٛض: -

 تكّٛ عٔ ططٜل سطنتٗا باملػاعس٠ ع٢ً زخٍٛ اـ١ًٝ ايبٝه١ٝ ايجا١ْٜٛ إيٝ٘ بعس خطٚدٗا َٔ املبٝض األٖزاب يف ايقٝٛإ )ايبٛم:( : -



 

                                                  ٜكّٛ بتأَني سادات اؾٓني ٚتعؿٝؿ٘ خالٍ اؿٌُ  ايضسِ: -

 ٜعس ططٜكًا ـطٚز اؾٓني يف ايٛالز٠ ايطبٝع١ٝ –ميط عربٙ غا٥ٌ ايطُح  –عهٛ اؾُاع عٓس األْج٢  املٗبٌ: -

- FSH تطٛض اؾطٜبات ٚ سسٚخ اإلبان١ ج٢:ْعٓز األ                                      

- LH :ايٓانر املتُعمسسٚخ اإلبان١ ٚتؿهٌ اؾػِ األقؿط َٔ بكاٜا اؾطٜب   عٓز األْج٢ 

  ادتغِٝ ايطضيف: -

 ايبٝه١ٝ ايجا١ْٜٛ وطض اؾػِٝ ايططيف أْعُٝات ساي١ )اهلٝايٛضْٝساظ ٚايرتبػني( تؿٝس يف تؿهٝو اإلنًٌٝ املؿع ٚادتٝاظ املٓطك١ ايؿؿٝؿ١ يًد١ًٝ -1 

 ٚهلصا ال   ٚاملؿتاح )اـٝط( اماث١ً يًكؿٌ )املػتكبٌ(ٜعطٞ خٝطًا ٜطتبط مبػتكبالت ْٛع١ٝ يف ايػؿا٤ اهلٝٛيٞ يًد١ًٝ ايبٝه١ٝ ايجا١ْٜٛ ٚبأي١ٝ -2 

 ميهٔ تًكٝح اـ١ًٝ ايبٝه١ٝ ايجا١ْٜٛ إال بٓطؿ١ ايٓٛع ْؿػ٘       

 ٜدزٟ إىل تالؾٞ اـالٜا ٚايٓطاف احملٝط١ باـ١ًٝ ايبٝه١ٝ ايجا١ْٜٛ ٚيصيو ال اـ١ًٝ ايبٝه١ٝ ايجا١ْٜٛ إال ْطؿ١ ٚاسس٠ غؾا٤ اإلخقاب: -

 محا١ٜ اـ١ًٝ ايبٝه١ٝ ايجا١ْٜٛ َٔ االيتكام بأٟ َهإ قبٌ ٚقٛهلا إىل ايطسِ املؾع:اإلنًٌٝ  -

 األغرتازٍٜٛ خالٍ األؾٗط ايجالث١ األٚىل َٔ اؿٌُ ايًصٜٔ واؾعإ ع٢ً اغتُطاض ايتعؿٝـ ٚاؿٌُ إؾطاظ ايربٚدػرتٕٚ ٚ ادتغِ األفؿض: -

 ػ١ٝ األٚي١ٝ يس٣ األْج٢ظٗٛض ايكؿات اؾٓ األعرتارٍٜٛ يف املضس١ً ادت١ٝٓٝٓ: -

 ٜأخص اؿٛض ؾهاًل بٝهًٜٛا – ظٗٛض ايكؿات اؾٓػ١ٝ ايجا١ْٜٛ عٓس األْج٢ ٖٚٞ : منٛ ايجسٜني -أ :األعرتارٍٜٛ يف َضس١ً ايبًٛؽ -

 سض ٚايؿدصٜٔيف ايطزؾني ٚايك ظٜاز٠ ن١ُٝ ايؿشِ يف اؾػِ ٚال غُٝا األْػذ١ ايٛاقع١ ؼت اؾًس إش ٜتٛنع ايؿشِ يف املطأ٠ بكٛض٠ خاق١  

 انتُاٍ منٛ ايػسز ايجس١ٜٝ ٚ إعسازٖا إلْتاز اؿًٝب –إعساز ايطسِ يًشٌُ ٚاغتُطاضٙ   ايربٚدغرتٕٚ: -

 ظٜاز٠ َعسٍ االغتكالب ٚاضتؿاع سطاض٠ اؾػِ ألْ٘ ٜعٜس َٔ األنػس٠ ايتٓؿػ١ٝ -                     

 َٓع تطٛ اؾطٜبات ٚ تٛقـ ايسٚض٠ اؾٓػ١ٝ خالٍ اؿٌُ -                     

 عٓس ايتعؿٝـ اييت تٓتكٌ يسّ األّ  HCGٜؿطظ اؿاث١ املؿُٝا١ٝ٥ ايبؿط١ٜ املٓب١ٗ يًػسز ايتٓاغ١ًٝ  ايهٛصٜٕٛ )املؾُٝٝا٤(: -

-  ١ ١ ايبؾٜض ُا٥ٝ ٘ إىل : HCGاذتاث١ املؾٝ ٚتسؾع ِ األقؿط  ٓع تطادع اؾػ ٚاؿٌُدم ـ  ُطاض ايتعؿٝ ٕ ع٢ً اغت ٔ واؾعا صٜ ٍ اًي ٜٛ ٚاإلغرتاز  ٕ ٘ يف إؾطاظ ايربٚدػرتٚ ًُ ُطاض بع   االغت

 تؿطظ خالٜاٙ ايػا٥ٌ ايػًٟٛ ايصٟ ميأل اؾٛف ايػًٟٛ املٛدٛز بني ايػ٢ً ٚاملهػ١ (:ايػؾا٤ ايغًٟٛ )غؾا٤ ايغ٢ً -

 كاقٗا ظساض ايطسِٜسعِ املهػ١ ٚوُٝٗا َٔ ايكسَات ٚميٓع ايت ايغا٥ٌ ايغًٟٛ: -

 ي٘ زٚض َِٗ يف تهٜٛٔ اـالٜا املػدٚي١ عٔ املٓاع١ خالٍ األغابٝع األٚىل َٔ اؿٌُ ادتٛف احملٞ: -

 تعطٞ أْػذ١ ايها٥ٔ اؿٞ اؾسٜس ٚ أْػذت٘ ايٛصٜكات ايجالخ يًكضل ادتٓٝين: -

ًٍ أٚغع يًُهػ١ تؿطظ اْعُٝات ايظغابات ايهٛص١ْٜٝٛ: -  ؼٌ ايٓػٝر املبطٔ يًطسِ ؾاغش١ فا

 ٜكٌ اؾٓني باملؿ١ُٝ  اذتبٌ ايغضٟ: -

 ايط٥تني , تؿطظ أثٓا٤ اؿٌُ ايربٚدػرتٕٚ ٚ اإلغرتازٍٜٛ بعس نُٛض اؾػِ األقؿط يف ْٗا١ٜ ايؿٗط ايجايح –دٗاظ اإلططاح  –تعٌُ عٌُ : دٗاظ اهلهِ  املؾ١ُٝ: -

 تؿام ايعاْٞ عٓس ْٗا١ٜ ايٛالز٠ يتػٌٗٝ ع١ًُٝ ايٛالز٠تًٝني االض ايضٜالنغني: -

 ٜدزٟ إىل تكًل ايطسِ ايربٚعتاغالْزٜٔ املؿضط َٔ املؾ١ُٝ: -

 وؿع ايػسز ايجس١ٜٝ إلْتاز اؿًٝب ايربٚالنتني عٓز ايجزٜٝات: -

 نبط اغتكالب ايسغِ ٚايتشهِ بايتهاثط ايربٚالنتني عٓز ايطٝٛص: -

 ٜٓعِ منٛ ايؿطاغٝـ ٚ ٜدخط ع١ًُٝ ايتشٍٛ :تايربٚالنتني يف ايربَا٥ٝا -

 ٜٓعِ تٛاظٕ املا٤ ٚ املًح ايربٚالنتني يف أمساى املٝاٙ ايعشب١: -

  إؾطاؽ اؿًٝب َٔ ايػسز ايجس١ٜٝ –تعٌُ ع٢ً تكًل دساض ايطسِ  األٚنغٝتٛعني: -

 ٜدَٔ زضد١ عاي١ٝ َٔ املٓاع١ نس طٝـ ٚاغع َٔ األَطاض الستٛا٥٘ ع٢ً تطانٝع عاي١ٝ َٔ األنساز ايًبأ: -
 :ذدد موقع كل مو: اخلامسالسؤال 

                                             تٛدس بني األْابٝب امل١ٜٛٓ ارتالٜا ايب١ٝٓٝ: -                          يف ػٜٛـ خاضز اؾػِ ٜسع٢ نٝؼ ايكؿٔ  ارتق١ٝ : -

 ٜكع زاخٌ اـك١ٝ  ايرببذ: -

  تكعإ خًـ قاعس٠ املجا١ْ  :اذتٜٛقالٕ املٜٓٛإ -

   تٛدس ٚغط ايكهٝب اإلسًٌٝ: -                                  ؼٝط باؾع٤ األٍٚ َٔ اإلسًٌٝ املٛث١ )ايربٚعتات(: -

 يف دساض األْبٛب املٟٓٛ خالٜا عضتٛيٞ: -                                       يف َكس١َ ضأؽ ايٓطؿ١ٜتٛنع  ادتغِٝ ايطضيف: -

 تٛدس يف قؿط٠ املبٝض ادتضٜبات : -

 تكٌ املبٝض َع ايطسِ ايكٓا٠ ايٓاق١ً يًبٝٛض: -

 ٜتكٌ بايطسِ عرب عٓل ايطسِ املٗبٌ: -

 وٝط باؾٛف ايػًٟٛ غؾا٤ ايغ٢ً: -

 ميأل اؾٛف ايػًٟٛ ًٟٛ:ايغا٥ٌ ايغ -

  ٜٛدس بني ايػ٢ً ٚاملهػ١ ادتٛف ايغًٟٛ: -



 

 :ما املقضود بكل مو: اخلامسالسؤال 
 ( َرت تكب ؾٝ٘ قٓٛات تكسض عٔ ؾبه١ اـك١ٝ ٖٚٛ املػتٛزع ايط٥ٝؼ يًٓطاف8-4ًَُٝرت ٚطٛي٘ )1أْبٛب ضؾٝع ًَتـ قططٙ  ايرببذ: -

 اإلسًٌٝأْبٛب عهًٞ ٜكّٛ بٓكٌ ايٓطاف إىل  األعٗض: -

 قٓا٠ بٛي١ٝ تٓاغ١ًٝ َؿرتن١ تٛدس ٚغط ايكهٝب تعس امطًا َؿرتنًا يًبٍٛ ٚايٓطاف نٌ يف سٝٓ٘ اإلسًٌٝ: -

 غِ( ٜعزاز سذُٗا َع ايتكسّ بايعُط 4-3غس٠ ٚسٝس٠ ؼٝط باؾع٤ األٍٚ َٔ اإلسًٌٝ أبعازٖا عٓس ايؿدل ايطبٝعٞ ) املٛث١ )ايربٚعتات(: -

 بٛب عهًٞ ٜكٌ املبٝض َع ايطسِ َبطٔ بعٗاض٠ َٗسب١ ٚخالٜا غس١ٜ تؿطظ َاز٠ كاط١ٝأْ ايكٓا٠ ايٓاق١ً يًبٝٛض: -

ٌ اؾ ايضسِ: - ٍ تؿه ْت٘ خال ٝع مبطٚ ١ٜٛ ُٜٚت ١ كاط١ٝ غعٜط٠ باألٚع١ٝ ايسَ ًَػا٤ ٚزاخًٝ  ١ ١ ٚٚغط٢ عهًٝ  ٓنيدٛف عهًٞ ٜتأيـ َٔ ثالخ طبكات خاضد١ٝ َكًٝ

 ٌ بايطسِ عرب عٓل ايطسِ ايهٝل أْبٛب عهًٞ َبطٔ بػؿا٤ كاطٞ ٜتك املٗبٌ: -

ْؿط ٚظٝؿًٝا  ّٜٛ ٖٚٞ املطس١ً اييت ٜكبح ؾٝٗا املبٝض 28فُٛع١ تػريات تططأ ع٢ً نٌ َٔ املبٝض ٚايطسِ ٚتتهطض زٚضًٜا نٌ  ايزٚص٠ ادتٓغ١ٝ: -

 ؽ( غ١ٓ يصيو ٜسع٢ ٖصا ايعُط غٔ ايٝأ51-45ٚتتٛقـ بؿهٌ ْٗا٥ٞ سٛايٞ )

طض اـ١ًٝ ٚتتش ّٛ ايطابع عؿط َٔ بس٤ ايسٚض٠ املبٝه١ٝ إش ٜتُعم اؾطٜب ايٓانر ٚاؾع٤ املالَؼ ي٘ َٔ قؿط٠ املبٝضٖٞ سازث١ تتِ يف ايٝ اإلبام١: -

 املؿطظتني َٔ ايٓدا١َ األَا١َٝ LHٚايعٜاز٠ املؿاد١٦ يف تطنٝع  FSHايبٝه١ٝ ايجا١ْٜٛ ٚشيو ؼت تأثري 

ايؿعريات ايس١َٜٛ  ـ ٚمحٌ سٝح تتُعم بطا١ْ ايطسِ ٚتٓػًذ ٚؽطز َع ايسّ ايٓاظف َٔسازث١ تتِ يف ساٍ مل وسخ إيكاح ٚمل وسخ تعؿٝ ايطُح: -

 ( أٜاّ ٜٚؿري ايطُح إىل بس٤ زٚض٠ دٓػ١ٝ دسٜس7٠-5املتُعق١ ٜٚػتُط َٔ )

 يًبٝٛض نط٠ قػري٠ َٔ اـالٜا تتؿهٌ بعس إٔ نهع ايبٝه١ املًكش١ يػًػ١ً َٔ االْكػاَات اـٝط١ٝ نُٔ ايكٓا٠ ايٓاق١ً ايتٜٛت١: -

خالٜاٖا  سازث١ تتِ بني ايّٝٛ ايػازؽ ٚايتاغع بعس اإلخكاب سٝح  تكبح ايهٝػ١ األض١َٝٚ َٓػطغ١ بني خالٜا كاط١ٝ ايطسِ إش تًر االْػضاؼ: -

 زاخٌ كاط١ٝ ايطسِ ٚاييت تتشٍٛ إىل كتًط خًٟٛ َهٕٛ َٔ اي٣ٛٓ ٚاهلٝٛىل ؾكط

 سازث١ تتِ يف ايّٝٛ اؿازٟ عؿط َٔ اإلخكاب سٝح تكبح ايهٝػ١ األض١َٝٚ قاط١ بهاًَٗا باملدتًط اـًٟٛ ايتعؾٝؿ: -

 غؿا٤ خاضدٞ ٜتؿهٌ َٔ منٛ األض١َٚ املػص١ٜ يًهٝػ١ األض١َٝٚ املؾُٝا٤ )ايهٛصٜٕٛ(: -

 ٓػٝر املبطٔ يًطسِ ؾاغش١ فاٍ أٚغع يًُهػ١اغتطاالت إقبع١ٝ ايؿهٌ تعٗط َٔ املؿُٝا٤ تؿطظ أْعُٝات ؼٌ اي ايظغابات ايهٛص١ْٜٝٛ: -

املٓاع١ نس  ٖٛ اؿًٝب ايصٟ ٜؿطظ بعس ايٛالز٠ َباؾط٠ ٖٚٛ َِٗ يًػا١ٜ الستٛا٥٘ ع٢ً تطانٝع عاي١ٝ َٔ األنساز ٜٚدَٔ يًطنٝع زضد١ عاي١ٝ َٔ ايًبأ: -

 طٝـ ٚاغع َٔ األَطاض

 ع١ٝ ايها١ًَ يف ايٓٛاسٞ املتعًك١ باؾٗاظ ايتٓاغًٞساي١ ايػال١َ ايبس١ْٝ ٚايعك١ًٝ ٚاالدتُا :اإلجنابيةايقش١  -

 خاضز ايطسِ قطع١ بالغتٝه١ٝ بأؾهاٍ كتًؿ١ ًٜـ عًٝٗا يٛيب ماغٞ ٚتطبط غٝط ٜتِ ٚنعٗا يف دٛف ضسِ املطأ٠ ٜٚبك٢ دع٤ َٔ اـٝط ايًٛيب: -

 ماذا يهتخ عو كل مو:: السؤال السادس
 ٜدثط اضتؿاع اؿطاض٠ يف املٓػًٝات امل١ٜٛٓ َدزًٜا إىل تؿهٌ خالٜا عسٜس٠ اي٣ٛٓ )خالٜا َؿ١ٖٛ( ارتق١ٝ يعٛاٌَ سضاص١ٜ: تعضض -

 تدثط يف املٓػًٝات امل١ٜٛٓ ٚبعسٖا يف اـالٜا امل١ٜٛٓ األٚي١ٝ ٚايجا١ْٜٛ ٚتدزٟ إىل تؿٖٛات ؾٝٗا تعضض ارتق١ٝ يعٛاٌَ إؽعاع١ٝ: -

 قكٛض يف تؿهٌ ايٓطاف : A-Eْكك ؾٝتاَني  -

 ٜدزٟ إىل عسّ تؿهٌ ايٓطاف ٚسسٚخ ايعكِ بػبب اؿطاض٠ املطتؿع١ اهلبٛط ارتقٟٝٛ: عزّ -

 ايعكِ عٓس املطأ٠ بكا٤ املار٠ املداط١ٝ اييت ٜؿضطٖا ايضسِ نجٝؿ١ ايكٛاّ رًَٚا: -
 سسٚخ ايطُح عزّ سٛخ إيكاح ٚ تعؾٝؿ ٚمحٌ عٓز املضأ٠: -

 تكسِٜ ايسٚض٠ اؾٓػ١ٝ أٚ تأخريٖا ايقزَات ايعاطؿ١ٝ ايك١ٜٛ ٚاإلدٗار عٓز املضأ٠: -

 غٝاب ايسٚض٠ اؾٓػ١ٝ :ٚصّ ايػز٠ ايٓدا١َٝ عٓز املضأ٠ -

 إْتاز اؿًٝب طٜار٠ إؾضاط ايربٚالنتني عٓز ايغٝزات غري املضمعات اٚ ايالتٞ اْكطعت عٓٗٔ ايزٚص٠ ادتٓغ١ٝ: -

 ع١ٓ ايصنط )ايعذع اؾٓػٞ( طٜار٠  إؾضاط ايربٚالنتني عٓز ايشنض: -

 : ايعكِاع تضنٝظ ساث١ ايربٚالنتني يف ايزّ عٓز املضأ٠اصتؿ -

 تؿهٌ غؿا٤ اإلخكاب : طضح ستتٜٛات اذتبٝبات ايكؾض١ٜ َٔ ايزاخٌ إىل ارتاصز يف اجملاٍ سٍٛ ارت١ًٝ ايبٝن١ٝ ايجا١ْٜٛ -

إىل اـ١ًٝ  ١ٝ ايبٝه١ٝ ايجا١ْٜٛ ٚال تسخٌٜدزٟ إىل تالؾٞ اـالٜا ٚايٓطاف احملٝط١ باـً :تؾهٌ غؾا٤ اإلخقاب سٍٛ ارتالٜا ايبٝن١ٝ ايجا١ْٜٛ -

 ايبٝه١ٝ ايجا١ْٜٛ إال ْطؿ١ ٚاسس٠ ؾكط

 تعطٞ ايتٜٛت١ تكغِ ايبٝن١ املًكش١ مُٔ ايكٓا٠ ايٓاق١ً يًبٝٛض: -

 تعطٞ ايهٝػ١ األض١َٝٚ اعتُضاص ايتٜٛت١ باالْكغاّ: -

 اؾٓٝين( تعطٞ اؾٓني )ايكطم منٛ ايهت١ً ارت١ًٜٛ ايزاخ١ًٝ يف ايهٝغ١ األص١َٝٚ: -



 

 األغؿ١ٝ اييت غتسعِ اؾٓني ٚؼُٝ٘ منٛ األص١َٚ املػش١ٜ يف ايهٝغ١ األص١َٝٚ: -

 ٜسٍ ع٢ً سسٚخ اؿٌُ يف بٍٛ املضأ٠: HCGطٜار٠ تضنٝظ اذتاث١  -

 اؾٗاظ ايعكيب منٛ ايٛصٜك١ ارتاصد١ٝ يًكضل ادتٓٝين: -

 اؾٗاظ اهلٝهًٞ ٚايعهًٞ منٛ ايٛصٜك١ ايٛعط٢ يًكضل ادتٓني: -

 ايػبٌٝ اهلهُٞ منٛ ايٛصٜك١ ايزاخ١ًٝ يًكضل ادتٓٝين: -

 األغرتازٍٜٛ أٚ )ٜػبب املداض( انططاب يف تطنٝع ساثيت ايربٚدػرتٕٚ ٚ ؽٝدٛخ١  املؾ١ُٝ: -

 تًٝني االضتؿام ايعاْٞ عٓس ْٗا١ٜ اؿٌُ يتػٌٗٝ ايٛالز٠ :إؾضاط ايضٜالنغني َٔ ادتغِ األفؿض ٚاملؾ١ُٝٝ ٚايضسِ -

 ٜؿهٌ غٝاالت عكب١ٝ تكٌ يًٛطا٤ ايصٟ وح ايٓدا١َ اـًؿ١ٝ ع٢ً ؼطٜط ساث١ األنػٝتٛغني ٓني يعٓل ايضسِ:َالَغ١ صأؼ ادت -

 تعٌُ ع٢ً تكًل دساض ايطسِ )املداض( حتضٜض ايٓدا١َ ارتًؿ١ٝ ساث١ األنغٝتٛعني أثٓا٤ ايٛالر٠: -

 طٞ تٛأَني سكٝكنيتع اْكغاّ نض٠ ارتالٜا ايٓاجت١ َٔ ايبٝن١ املًكش١ إىل ؽطضٜٔ َتٓاظضٜٔ: -

 ايعكِ :اْغزار اٚ قطع األعٗضٜٔ عٓز ايضدٌ -

 ايعكِ اْغزار أٚ صبط ايكٓاتني ايٓاقًتني يًبٝٛض أٚ قطعُٗا عٓز املضأ٠: -

 ايعكِ  : ق١ً عزر ايٓطاف اٚ معـ سضنتٗا عٓز ايظٚز -

 نعـ سطن١ ايٓطاف ٚايعكِ ققٛص َؿضطات ايربٚعتات : -

 اإلدٗاض املضأ٠ يف أثٓا٤ اذتٌُ: تٛقـ إؾضاط ايربٚدغرتٕٚ عٓز -
 :قازى بني: السابعالسؤال 

 :ايٓطؿ١ ٚ ارت١ًٝ ايبٝن١ٝ ايجا١ْٜٛ َٔ سٝح : ايعُض ٚ ؾرت٠ اإلْتاز - أ

 اخللية البيضية الجانوية الهطفة 

 العمس
 يف ايططم ايصنط١ٜ يعس٠ أغابٝع

 غاع١ (24 -42)يف دػِ األْج٢ ٜرتاٚح عُطٖا بني 
 غاع١( 42 -6) إطالقٗا َٔ املبٝض ؼتؿغ عٜٝٛتٗا بعس

 غ١ٓ (45 -24)تبسأ يف غٔ ايبًٛؽ ٚتتٛقـ بؿهٌ ْٗا٥ٞ سٛايٞ  َٓص ايبًٛؽ ٜٚػتُط َس٣ اؿٝا٠ فرتة اإلنتاد

 :دٓػ ايتٛا٥ِ –ٚدٛر املؾ١ُٝ  -قاصٕ بني ايتٛا٥ِ اذتكٝك١ٝ ٚغري اذتكٝك١ٝ َٔ سٝح: املٓؾأ  -ب 

 احلقيقيةالتوائم غري  التوائم احلقيقية 

َٔ اْكػاّ نط٠ اـالٜا ايٓاػ١ َٔ ايبٝه١ املًكش١ إىل ؾططٜٔ  املهػأ

 َتٓاظطٜٔ تُٓٛ نٌ َٓٗا ْٚؿهٌ َهػ١ َػتك١ً
 َٔ بٝهتني ًَكشتني َٓؿكًتني

 يهٌ دٓني َؿ١ُٝ خاق١ ب٘ ٜتؿاضى ايتٛأّ يف َؿ١ُٝ ٚاسس٠ وجود املػيمة

 دٓؼ ٚاسس  أٚ َٔ دٓػني كتًؿني َٔ َٔ ْؿؼ اؾٓؼ ٜكعب ايتُٝٝع بُٝٓٗا جهظ التوائم

 :   ميجل الػكل تهظيم احلاثات يف الدوزة اجلهطية األنجوية لدى امسأة واملطلوب: الثامنالسؤال 
 

 َا ارتالٜا املؿضط٠ يإلعرتٚدني َٚا ايزيٌٝ َٔ ايؾهٌ؟  -1

 َٚا اهلضَٕٛ ايٓداَٞ املغؤٍٚ عٔ إؾضاط اإلعرتٚدني يف ايطٛص ادتضٜيب

 يف ايطٛض اؾطٜيب خالٜا ايكؿط٠ ايساخ١ًٝ يًذطٜب ايٓانر 

 ٚاؾػِ االقؿط يف ايطٛض األقؿطٟ

 ظٜاز٠ تطنٝعاالغرتٚدني ٜتعأَ َع تؿهٌ اؾطٜب ايٓانر

 FSHساث١ 

 َاايزيٌٝ َٔ ايؾهٌ ع٢ً إٔ ايربٚدغرتٕٚ مياصؼ  تًكِٝ صادع عًيب -2

 اضتؿاع تطنٝع ايربٚدػرتٕٚ يف اؿازٟ ٚايعؿطٜٔ ٜرتاؾل  

 FSH -LHبانؿاض تطنٝع ساثات ايػس٠ ايٓدا١َٝ 

 َٔ ايزٚص٠ املبٝن١ 21ملاسا ٜظرار تضنٝظ ايربٚدغرتٕٚ يف ايّٝٛ  -3

 LHبػبب تؿهٌ اؾػِ األقؿط َٔ بكاٜا اؾطٜب ايٓانر املتُعم بتأثري ساث١  

 ضأ٠ غري ساٌََا ايزيٌٝ َٔ ايؾهٌ إٔ امل -4

 انؿاض تطنٝع ايربٚدػرتٕٚ يف ْٗا١ٜ ايسٚض٠ اؾٓػ١ٝ اما ٜسٍ ع٢ً نُٛض اؾػِ األقؿط ٚعسّ سسٚخ محٌ 

 



 

 :ضع املطميات املهاضبة ذطب أزقامًا: التاسعالسؤال 
 

   

  
 

   

 

  



 

 :أكمل خسائط املفاييم التالية باملفاييم العلمية: العاشرالسؤال 
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 طسيل اليداع الػونيعً 

 ايٓدا١َ األَا١َٝ

َك ايضمٝع س١ًُ 

 ايجزٟ

 عٝاي١ عقب١ٝ

 

 ا٤ـــــايٛط
 

 ايٓدا١َ ارتًؿ١ٝ

 ايربٚالنتني األنغٝتٛعني

 إْتاز اذتًٝب إؾضاؽ اذتًٝب

LH      

GNRH 

 ايٓدا١َ األَا١َٝ

 ا٤ـــــايٛط
 

 األْابٝب امل١ٜٛٓ ايب١ٝٓٝارتالٜا 

FSH 

 إـــــارتقٝت

 تؾهٌ ايٓطاف ٛعرتٕٚتغتإؾضاط اي


