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 الاوسانأوسجت جسم : ألاول  الفصل                                  أجهسة جسم الاوسان: ثالثتال الوحدة

 السؤال األول: ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يأتي: 

 أصغر وحدة حية وتشكل الوحدة البنائية والوظيفية لجسم الكائن الحي (1
 العضية .د                . الجزيء ج  ذرة                   ال .ب            . الخمية     أ
 : ما عدا جميع ما يمي من وظائف النسيج الطالئي (2

                             . االفراز  د             . االمتصاصج  ربط األنسجة واألعضاء .ب               أ. الحماية
  نسيج طالئي يبطن األغشية التي تربط التجاويف المحيطة بالرئتين والقمب : (3

  عمادي بسيط .د            مكعب طبقي .ج            حرشفي بسيط .ب        أ. حرشفي طبقي

 نسيج يرتكز عمى غشاء قاعدي له قدرة عالية عمى التجدد واالنقسام (4

  . الضامد                . الطالئيجالعصبي                  .ب              أ. العضمي        

 يبطن النسيج الطالئي العمادي البسيط (5

 المعدة .د         . القصبة اليوائيةج             الغدد المعابية .ب   أ. قنوات الغدد العرقية

 نسيج طالئي يوجد في تجويف الغشاء المخاطي المبطن لمقصبة الهوائية (6
  عمادي بسيط .د          عمادي طبقي .ج      بذعمادي طبقي كا .ب          مكعب طبقي أ.

 أكثر األنسجة انتشارًا في جسم االنسان األنسجة (7
  الطالئية .د               الضامت .ج                  العضمية .ب              أ. العصبية

 نسيج يربط بين األنسجة واألعضاء ومادته الخاللية جيالتينية (8
 الضام األصيل .د                الليمفي .ج                الغضروفي.ب               العظميأ.

 جألياف تعطي قوة شد عالية ودعم لمنسي (9
 ألياف إالستين .د          األلياف المروت .ج           األلياف الشبكيت .ب     ألياف الكوالجيه  أ.
 خاليا تتواجد في النسيج الضام الرخو تفرز مادتي الهيبارين والهستامين (10

 ةالميفي .د                 الميمفية .ج                 الصارية .ب              البالزمية أ.
   مادة تفرزها الخاليا الصارية تمنع تجمط الدم (11

 الكوالجين د.               الييبارين .ج               اليستامين .ب     األجسام المضادة أ. 
 خاليا منتشرة في المادة الخاللية لمنسيج الضام الرخو تفرز االجسام المضادة (12

  الدبقية .د                الصارية .ج                البالزمية .ب                 الميفية أ.
 نسيج يشكل األربطة واألوتار (13

 طالئي حرشفي بسيط .د          الضام الكثيف طالئي عمادي بسيط     ج. ب.         أ. الضام الرخو
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 من كتمة جسم الرجل  -----تشكل األنسجة العضمية حوالي  (14
  %02 .د                  %02 .ج                   %02 .ب                    %02 أ.
 أنسجة تشكل أعمى نسبة أنسجة في جسم االنسان (15

 الغضروفية .د                الطالئية .ج                 العصبية .ب                  العضمية أ.
 عضالت مرتبطة بالهيكل تعد المحرك األساسي لجسم االنسان (16

  . غير المخططةد                   القمبية .ج                 الممساء .ب                 المخططة أ.
 عضالت تتواجد في جدران األوعية والقناة الهضمية والمثانة (17

  الييكمية .د                   . القمبيةج                 الممساء .ب                 أ. المخططة
 لإلنهاك والتعب عضالت تمتاز بأنها غير قابمة (18

  الييكمية .د                   القمبية .ج                  الممساء .ب                المخططة أ.
 نسيج يشكل الحبل الشوكي والدماغ (19

 د. العصبي      ج. الضام            أ. العضمي                ب. الطالئي                   
 يصنف العظم من األنسجة (20
 العضمية .د                الطالئية .ج                 العصبية .ب                  العضمية .أ
 تشترك العضالت القمبية والممساء بأنها (21

  . غير مخططةد               مخططة  .ج                 ال إرادية  .ب                 إرادية    أ.
  تتعتبر عضمة جفن العين من العضال (22

 إرادية غير مخططة .د    . ال إرادية مخططةج           إرادية مخططة  .ب   أ. ال إرادية غير مخططة
 أحد األنسجة التالية تخمو من األوعية الدموية (23

  العصبية .د               العضمية  .ج                  الطالئية .ب                الضامة   أ.
 النسيج الضام وتقوم بالتخمص من األجسام الغريبةالخاليا التي توجد في  (24

 الدىنيةد.                   الميفيةج. أ. الصارية                 ب. األكولة                    
 يتشكل صيوان األذن من نسيج (25

 أ. طالئي                  ب. عضمي                    ج. ضام                   د. عصبي
 دى اآلتية عضالت تكون خالياها مغزلية الشكلإح (26

 أ. الممساء                 ب. القمبية                     ج. الييكمية                 د. المخططة
 توجد المايتوكندريا بكثرة في العضالت  (27

 د. غير المخططة      أ. الممساء                 ب. القمبية                     ج. الييكمية           
 ما عداجميع ما يمي من خصائص النسيج الطالئي  (28

 أ. يرتكز عمى غشاء قاعدي                              ب. يخمو من األوعية الدموية
 ج. خالياه متراصة                                       د. المادة بين الخموية وفيرة
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 العممي الدال عمى كل عبارة من العبارات اآلتية: السؤال الثاني: اكتب المصطمح 

 ( وحدة التركيب والوظيفة في جسم االنسان . ---------------)  .1
 ( خاليا متشابية في الشكل والوظيفية . ---------------)  .0
 ( أصغر جزء في تركيب المادة. ---------------)  .0
 . ( أنسجة تربط العظام عند المفاصل ---------------)  .0
 ( أنسجة تربط العضالت بالعظام . ---------------)  .0
 ( خاليا تمثل الجزء األكبر من النسيج العصبي . ---------------)  .6

 

 السؤال الثالث: عمل العبارات العممية اآلتية تعمياًل دقيقًا: 
 ترتكز الخاليا الطالئية عمى غشاء قاعدي. .1

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 يمعب الجمد دورًا ميمًا في جسم االنسان. .0
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 يصل الغذاء واالكسجين لمخاليا الطالئية رغم خموىا من األوعية الدموية. .0
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 تسمية النسيج الطالئي العمادي الطبقي الكاذب بيذا االسم. .0
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 االناث. الكتمة العضمية عند الذكور أعمى منيا لدى .0
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 تتميز العضالت القمبية بوجود أقراص بينية. .6
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 تعتبر العضالت الييكمية مخططة. .7
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 تفقد الخمية العصبية قدرتيا عمى االنقسام. .8
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 تسمية األنسجة الضامة بيذا االسم. .9
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 لألنسجة الطالئية قدرة عالية عمى التجدد واالنقسام. .12
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 .تتميز العظام بالصالبة .11
--------------------------------------------------------------------------------------- 
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 السؤال الرابع: قارن كما هو موضح في الجداول اآلتية: 

 النسيج العمادي الطبقي الكاذب  النسيج الطالئي الحرشفي البسيط وجه المقارنة 1

    الموقع 
   الوظيفة

 النسيج العمادي البسيط كعب الطبقيالنسيج الم وجه المقارنة 2

   الموقع 
   الوظيفة

 النسيج الضام الكثيف النسيج الضام الرخو وجه المقارنة 3

   كمية األلياف 
   مكان التواجد

 األلياف الشبكية األلياف المرنة ألياف الكوالجين وجه المقارنة 4
 
 

    نوع البروتين 
    الوظيفة

 العضالت القمبية العضالت الممساء  العضالت الهيكمية وجه المقارنة 5
 
 

    الموقع
    التخطيط

    التحكم في الحركة
    الشكل

 

 

 : أجب عن األسئمة اآلتية: خامسالسؤال ال

 حدد نوع النسيج األساسي في كل من /. 1

 نوع النسيج األساسي النسيج نوع النسيج األساسي النسيج
  مدبشرة الج  الدم

  المخ  جدار القمب
  بطانة األمعاء  الغضروف

 

 .في جسم الكائن الحيصمم مخطط يبين مستويات التنظيم البيولوجي .2
------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 ."تمتمك األنسجة الطالئية خصائص تميزها عن باقي األنسجة األخرى  ".3

 أ( عدد خصائص األنسجة الطالئية .
------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ب( أذكر وظائف األنسجة الطالئية .
------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 . تفحص الشكل المقابل ثم أجب عن األسئمة التي تميه :4

 ؟ 6،  0،  1أ( ماذا تمثل األرقام   

1 )-----------------     0 )-----------------    

6) -----------------    . 

 ب( ما الدور الحيوي الذي تؤديو كل من ؟   

0 )------------------------------------------------------------------------------------------. 

0 )------------------------------------------------------------------------------------------. 

0) ------------------------------------------------------------------------------------------. 
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 الجهاز ان التىاسليان والتكاثر: لثاويا الفصل                                 أجهسة جسم الاوسان: الثالثت الوحدة

 السؤال األول / ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة :

 سم يقع في منتصف الحوض , يزداد سمكه  أثناء الحمل  7.5عضو عضمي يشبه ثمرة األجاص طوله  (1
 الميبل  .قناتا البيض          د .ج                       المبيض .ب                     الرحم .أ
 سم  يغطيهما كيس الصفن 4 – 5 غدتان بيضاويتان طول كل منهما  (2
 الحويصمتان المنويتان  .د        البويضتان    .ج                   الخصيتان  .ب                المبيضان  .أ
 يتم إنتاج الحيوانات المنوية في : (3
 غدتا كوبر  .د        غدة البروستات .ج              األنابيب المنوية  .ب    الحويصمتان المنويتان  .أ
 نات المنوية وتخزينها فترة من الزمن في( ُيستكمل نمو ونضج الحيوا4

 أ. األسير                   ب. البربخ                        ج. األحميل                د. القضيب
عطاء الصفات الذكرية هو  (5  الهرمون المسئول عن نمو الجهاز التناسمي الذكري وا 
 استروجين  .د    بروجسترون         .ج            تستوستيرون       .ب              اوكستوسين  .أ
 % من السائل المنوي 60الغدة التي تفرز سائاًل قاعديًا يشكل حوالي  (6
 الحويصمتان المنويتان  .د            الخصيتان .ج          غدة البروستات      .ب                غدتا كوبر .أ
حركة الحيوان المنوي أعمى ضالت الرحم  عند األنثى مما يساعد عمى المادة التي تعمل عمى انقباض  ع (7

 الرحم 
 البروجسترون  .د      األستروجين       .ج                 اوكسيتوسين  .ب          البروستاغالندين .أ
 الغدة التي تمتف كحمقة حول قناة البول عند اتصالها بالمثانة ( 8
 الخصيتان  .د   الحويصمتان المنويتان  .ج             غدة  البروستات .ب   . غدتا كوبر            أ
 غدة إفرازها قاعدي , ينشط الحيوانات المنوية . ويعادل حموضة بقايا البول في األحميل  (9

 الخصيتان .د          ج. غدة البروستات                   غدتا كوبر .ب     أ الحويصمتان المنويتان
 الغدة التى تساعد  فى تنظيف مجرى البول من آثار البول الحامضي (10
 الخصيتان  .د    ج. الحويصمتان المنويتان                       كوبر  .ب              البروستات  .أ

 ستروجين من       ( يتم إفراز الهرمون الجنسي ا11
 الميبل  .د      البيض         قناتا  .ج                     الرحم  .ب                المبيضان .أ

 الهرمون الذي يكسب األنثى نعومة الصوت هو :(12
 األوكسيتوسين  .د               تستوستيرون  .ج              البروجسترون  .ب            االستروجين   .أ

 الهرمون الضروري جدًا لحدوث الحمل هو :(13
 بروستاغالندين. د    األوكسيتوسين          .ج             البروجسترون  .ب           التستوستيرون  .أ

 في أنثى االنسان العضو الذي يقع فى منتصف الحوض أسفل المنطقة البطنية( 14
 قناتا البيض .د                   الميبل .ج                    الرحم  .ب                المبيضان  .أ
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 رمون المسئول عن زيادة سمك بطانة الرحم اله (15
 بروستاغالندين  .د            األوكسيتوسين .ج            . البروجسترون  ب            التستوستيرون  .أ

 بطانة الرحمإذا حدث اإلخصاب وبالتالي الحمل فان  (16
   ال تتأثر  .د             ل سمكيايق   .ج               تزداد سمكاً  .ب                     تنسمخ .أ

 :  تساعد األهداب وانقباض جدار قناتي فالوب عمى (17
 تسييل مرور البويضة باتجاه الرحم    .ب                                         تغذية البويضة  .أ
 انتاج البويضات  .د                                الصفات األنثوية  إعطاء .ج

 يتصل المبيضان بالجدار الداخمي لمظهر  بواسطة :  (18
 عنق الرحم  .د          الرحم            .ج . مساريقا المبيض           ب                 الميبلأ.  
 ينتج المبيضان بعد سن البموغ حتى انقطاع الطمث (19
 بويضتان شيريًا بالتناوب  .ب                      يوم بالتناوب  02كل بويضة واحدة أ. 
 يوم بالتناوب 10بويضة واحدة كل  .د   بويضة واحدة شيريًا بالتناوب                         .ج

 يفرز الهرمون الذي يتحكم بإنتاج البويضات  من  (20
                              لغدة الدرقية والخصيةا .د   الغدة الدرقية والمبيض .ج الغدة النخامية والخصية   .بوالمبيض    الغدة النخامية  .أ

 تحدث عممية  إخصاب بويضة اإلنسان بالحيوان المنوي في (21
 الميبلج. الرحم                     د.      أ. قناة البيض              ب. المبيض               

 ( عدد كروموسومات البويضة المخصبة 22
 زوج 00زوج                  د.  06زوج                   ج.  00ب.      كروموسوم       00أ. 
 تشعر األم أثناء الحمل بحركة الجنين في الشهر (23

 أ. األول                   ب. الثاني                      ج. الثالث                     د. الرابع
 ي المرحمةتبدأ الثنيات القمبية لمجنين بالنبض ف (24

 أ. األولى                  ب. الثانية                       ج. الثالثة                    د. الرابعة
 يغطي الجنين طبقة شمعية رقيقة في المرحمة (25

 أ. األولى                  ب. الثانية                       ج. الثالثة                    د. الرابعة
 ما عداجميع التغيرات التالية تحدث لمجنين في المرحمة الثانية من الحمل  (26

 أ. نمو العضالت          ب. نمو األعصاب              ج. تظير مالمح الوجو       د. ُيغطى بطبقة شمعية
 تنسمخ بطانة الرحم في مرحمة (27

 االخصابج. نضوج حويصمة غراف     د.  أ. الطمث                ب. التبويض                   
 عندما دم أنثى االنسانيقل إفراز هرمون البروجسترون في  (28

 أ. يتكون الجسم األصفر     ب. يضمر الجسم األصفر     ج. يحدث إخصاب لمبويضة   د. يتكون الحبل السري 
 سائل الذي يحمي الجنين من الصدمات هو :ال (29

 و الرىميب. البالزمي                   ج. الرىمي                  د. المنوي      أ. المنوي              
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  الرأس ماء وخروج,  الرهمي الغشاء وتمزق ,  الرحم عضالت مرحمة من مراحل الوالدة يتم فيها انقباض (30
  الرابعة .د                   الثالثة .ج                      الثانية .ب                   االولى .أ

 واحدة عدا االناث في  المبايض  تكيس مرض التي تصاحب األعراض من  يمى ما جميع( 31
       الوزن  ازدياد .ب                                           الوزن  انخفاضأ. 
 شيرية وعممية االباضة. اضطرابات في الدورة الد        الجسم في مختمقة مناطق في الخشن الشعر ظيور ج.
  التناسمي الجهاز في خمل الى يؤدي والذي الرجال عند شيوعاً  األكثر  السرطان( 32
  االحميل .د                 الخصيتان. ج                    كوبر غدتا. ب              البروستات. أ

  هاعمم في خمال وتسبب التناسمية االجهزة تصيب التي االمراض من( 33
 الوبائي الكبد التياب .د                  . السحاياج                        االيدز .ب         المبايض تكيس. أ

 جنسيًا: منقولة االمراض التالية  أحد (34
  السحايا .د                  . السرطانج           تكيس المبايض     .ب                  االيدز .أ

  نوع من االيدز لمرض  المسبب فيروسال (35
 HBV.د                    HVB. ج                        HIS .ب                   HIV .أ

 ما عدا B الوبائي الكبد بالتهاب االصابة أعراض من( جميع ما يمي 36
     الداكن المون  لىإ ولالب تحول .ب                                                    يرقان .أ
  تحول البراز إلى المون الداكن .د                                            الشيية فقدان .ج

  الدم بالزما في يتواجد فيروس عن ب الوبائي الكبد التهاب مرض  ينتج( 37
 HVI. د                     HVB.ج                          HBV .ب                 HIV .أ

 : الدال عمى كل عبارة من العبارات اآلتية  السؤال الثاني/ اكتب المفهوم العممي

 ( العممية التي ينتج من خالليا أفراد جديدة من نفس النوع ويحافع عمى استمرارية الحياة.---------------) .1
 ( نوع من التكاثر ال يحتاج ألجيزة متخصصة.---------------) .2
 ( غدتان صغيرتان ترتبطا باإلحميل تفرزان جزء من السائل المنوي لتنظيف مجرى البول. ---------------) .3
فرازات الغدد الممحقة بالجياز التناسمي.---------------) .4  ( سائل يتكون من الحيوانات المنوية وا 
 ( وعاء ينقل الحيوانات المنوية من البربخ إلى اإلحميل.---------------) .5
 ( قناة بولية وتناسمية مشتركة عن الذكور.---------------) .6
 ( عضو عضمي يشبو ثمرة األجاص يقع في منتصف الحوض أسفل المنطقة البطنية. ---------------) .7

 غذذاٌ صغٍزذاٌ ذقعاٌ عهى خاَثً انزحى أطفم انكهٍرٍٍ. (---------------) .8

 حى إنى انخارج.أَثٕب ععهً يطاطً ٌُقم افزاساخ انز (---------------) .9

 ْزيٌٕ ٌحفش خزٔج انخهٍح انثٍعٍح انثإٌَح يٍ حٌٕصهح غزاف. (---------------) .11

 . األَثٕي انرُاطهً اندٓاس تٓا ًٌز يُرظًح شٓزٌح ذغٍزاخ( ---------------) .11
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 قُاج تذاٌح فً انًٕخٕد انقًع تاذداِ ٔاَذفاعٓا غزاف حٌٕصهح يٍ انثٌٕعح خزٔج(---------------) .12

  .انثٍط

 فً انثزٔخظرزٌٔ ْزيٌٕ ذزكٍش الَخفاض ذذرٌدًٍا انزحى تطاَح فٍٓا ذُظهخ يزحهح (---------------) .13

  .انذو

 . انثٌٕعح تُٕاج انًُٕي انحٍٕاٌ َٕاج اَذياج( ---------------) .14

 . ٔانٕالدج االخصاب عًهٍح تٍٍ يا انشيٍُح انفرزج (---------------) .15

 . انّظزي انحثم تٕاططح تٓا اندٍٍُ ٌزذثط انزحى ٔتطاَح اندٍٍُ ٌاخال يٍ َظٍح (---------------) .16

 .ٌٔحافظ عهى ثثاخ درخح حزارذّ انصذياخ يٍ حًاٌرّ عهى ٌعًم تاندٍٍُ طٌٍح طائم (---------------) .17

 . ًعًهٍح خزٔج اندٍٍُ  يكرًم انًُٕ يٍ انزحى انى انعانى انخارخ (---------------) .18

نى انعانى ظاخ انرً  ٌحذثٓا خذار انزحى يٍ أخم إخزاج اندٍٍُ  إاالَقثا طهظهح (---------------) .19

 . انخارخً

عشز  تدٕانً انعًهٍح انرً ٌحذز فٍٓا اَفصال انًشًٍح عٍ خذار انزحى تعذ  انٕالدج (---------------) .21

 .دقائق 

خظاو زٔذٍُاخ ٔاأليثاشزج ,ْٕٔ غُى تانثانظائم انذي ٌرهقاِ انزظٍع  تعذ انٕالدج (---------------) .21

 .انًعادج

 ٌٍ انحهٍة  .انٓزيٌٕ انًفزس ذحد  ذأثٍز انغذج انُخايٍح , ٔانذي ٌحفش  ذكٕ (---------------) .22

 .طكز يرٕاخذ فً حهٍة االو ْٕٔ ٌُشط ًَٕ تكرٍزٌا األيعاء (---------------) .23

ٌٕعح انًخصثح انى خهٍرٍٍ ٌ ٔاحذ , أٔ اَقظاو انثَاذح اخصاب اكثز يٍ تٌٕعح فً آ (---------------) .24

 . , ذُفصالٌ عٍ تععًٓا الحقًاخٍٍُُرٍٍ

َاذح  اخصاب حٍٕاٌ يُٕي نثٌٕعح ٔاحذج ,ٔيٍ ثى اَقظاو انخالٌا اندٍٍُُح انى كرهرٍٍ   (---------------) .25

 .ذُفصالٌ عٍ تععًٓا 

فانٕب فً   َاذح اخصاب أكثز يٍ حٍٕاٌ يُٕي ألكثز يٍ تٌٕعح  خزخد يٍ قُاذً (---------------) .26

 . َفض انشٓز

 . ذعخى انًثٍط انُاذح عٍ ٔخٕد حٌٕصالخ صغٍزج داخم انًثٍط (---------------) .27

 . ذكٍض انًثاٌط يع ظٕٓر أعزاض اظافٍح ذظٓز عهى انًزٌعح  (---------------) .28

 ., يؤدٌا انى فقذاٌ انًزٌط نًُاعرّ   HIVيزض  فٍزٔطً ٌظثثّ  فٍزٔص  (---------------) .29

 . ., ٔانذي ٌرٕاخذ فً طٕائم اندظىHBVيزض فٍزٔطً ٌظثثّ  فٍزٔص  (---------------) .31
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 اخصاب انثٌٕعح تانحٍٕاٌ انًُٕي خارج انزحى ثى َقهٓا داخم انزحى. (---------------) .31

 عذو قذرج انشٔخٍٍ عهى اإلَداب ألطثاب يرعذدج. (---------------) .32

  :ة تعمياًل دقيقاً / عمل العبارات العممية اآلتيالسؤال الثالث

 ال ُبد من إجراء عممية ختان الذكور وفق شريعتنا اإلسالمية.  .1
---------------------------------------------------------------------------------------------- . 

 يعطي الذكر في عممية الجماع ماليين الحيوانات المنوية . .0
     ---------------------------------------------------------------------------------------------- . 
 يتمكن الحيوان المنوي من اختراق سطح البويضة . .0

---------------------------------------------------------------------------------------------- . 
 . يخصب البويضة حيوان منوي واحد .0

---------------------------------------------------------------------------------------------- . 
 .تحاط الخصيتان بكيس الصفن  .0

---------------------------------------------------------------------------------------------- . 
 . الرضيع لمطفل جداً  ميم االم حميب في المتواجد الالكتوز سكر .6

     ---------------------------------------------------------------------------------------------- . 
 ضرورة إرضاع الطفل بعد الوالدة مباشرة . .7

   ---------------------------------------------------------------------------------------------- . 

 . المراىقة سن في  الفتيات  ىن  المبايض تكيس بمرض اصابة الفئات اكثر أن المالحع من .8
     ---------------------------------------------------------------------------------------------- . 
 . المختمفة باألمراض  لإلصابة عرضة كثراأل ىم االيدز بمرض المصابون  .9
    ---------------------------------------------------------------------------------------------- . 
 . بو المصاب موت لىإ يؤدى قد االيدز لمرض  المسبب HIV فيروس .12
    ---------------------------------------------------------------------------------------------- . 
 . المتعددة بااللتيابات  لإلصابة عرضة ماكناأل أكثر التناسمية جيزةاأل تعد .11
     ---------------------------------------------------------------------------------------------- . 

 لجوء الكثير من األزواج لتنظيم النسل . .10

     ---------------------------------------------------------------------------------------------- . 
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 / قارن كما هو موضح في الجدول: ابعالسؤال الر 

 غدة البروستات الحويصمتان المنويتان وجه المقارنة 1
   المكان  
   الوظيفة 

 LHهرمون  FSHهرمون  وجه المقارنة 2
   الوظيفة 

 لتوائم غير المتطابقةا التوائم المتطابقة وجه المقارنة 3
   عدد البويضات الخارجة 
عدد الحيوانات المنوية  

 بة لمبويضات ص  خ  المُ 
  

   الصفات الوراثية والجسدية  
    جنس المولودنوع  

 االيدز  التهاب الكبد الوبائي ب وجه المقارنة  4
   مسبب المرض 
   مكان االصابة  

 

  دة لكل مما يأتي:س/ اذكر أهمية واحخامالسؤال ال

 . --------------------------------------------------------------------------مادة البروستاغالندين:  .1
 . ---------------------------------------------------------------------------------سكر الفركتوز:  .0
 . --------------------------------------------------------------------------------------القضيب:  .0
 . -------------------------------------------------------------------------------- سكر الالكتوز : .0

  / عرف المفاهيم التالية:دسالسؤال السا

------------------------------------------------------------------------------------------الطمث: .1

----------------------------------------------------------------------------------------------- . 
-----------------------------------------------------------------------------------:الدورة الشيرية .0

----------------------------------------------------------------------------------------------- . 
--------------------------------------------------------------------------------------:  التبويض .0

----------------------------------------------------------------------------------------------- . 
----------------------------------------------------------------------------------------: المشيمة .0

----------------------------------------------------------------------------------------------- . 
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----------------------------------------------------------------------------------- : البموغ مرحمة .0

----------------------------------------------------------------------------------------------- . 
-------------------------------------------------------------------------------الطمق الصناعي :  .6

----------------------------------------------------------------------------------------------- . 
-----------------------------------------------------------------------------------تنظيم النسل :  .7

----------------------------------------------------------------------------------------------- . 

 -: من لكل واحدة  وظيفة اذكر:  لسابعا السؤال

 . ----------------------------------------------------------------------------- االستروجين ىرمون  .1

 . --------------------------------------------------------------------------- البروجسترون  ىرمون  .0

 . ---------------------------------------------------------------------------------- الرىمي السائل .0

 : ماذا يحدث ؟ثامنالسؤال ال

 ارتفع ىرمون التستوستيرون لمحد المناسب لدى الذكور في سن البموغ .إذا  .1
----------------------------------------------------------------------------------------------- . 

 ارتفع ىرمون االستروجين إلى الحد المناسب لدى اإلناث في سن البموغ .إذا  .0
----------------------------------------------------------------------------------------------- . 

 ُأخصبت البويضة الناضجة .لو  .0
----------------------------------------------------------------------------------------------- . 

 لم يحدث إخصاب لمبويضة الناضجة بعد استعداد الرحم الستقبال جنين .إذا  .0
----------------------------------------------------------------------------------------------- . 

 حمل .الحدوث حالة لمجسم األصفر في  .0

----------------------------------------------------------------------------------------------- . 

 قطع الوعاء الناقل أو ربطو .لو  .6
----------------------------------------------------------------------------------------------- . 

 ي البيض أو ربطيما .قطع قناتلو  .7
----------------------------------------------------------------------------------------------- . 

 غدة البروستات عند الذكور .إذا تضخمت  .8
----------------------------------------------------------------------------------------------- . 
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 :اجب عن االسئمة التالية : التاسعؤال الس

 . أكمل الشكل التالي :1
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 . أكمل الجدول التالي :2

 الوظيفة مكان اإلفراز الهرمون  م
   التستوستيرون  1

   االستروجين 2

   البروجسترون  3

   البروالكتين 4

 

 الشيرية . اشرح العالقة بين التغيرات في افراز اليرمونات ومراحل الدورة. 0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- . 

 
 
 
 

 نقاط االختالف نقاط االختالف
 التشابهنقاط 

 كــــوبرغدة  غدة البروستات
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

  :العاشرالسؤال 

  جاور ثم عين األجزاء المرقمة .تفحص الشكل الم ( أ
1. --------------------------. 
0. --------------------------. 
0. -------------------------- 
0. --------------------------. 
0. --------------------------. 
6. -------------------------- 
7. --------------------------. 
8. --------------------------. 
9. --------------------------. 

12. --------------------------. 
  تفحص الشكل المجاور ثم عين األجزاء المرقمة . ( ب

 

1. --------------------------. 
0. --------------------------. 
0. --------------------------. 
0. --------------------------. 
0. --------------------------. 
6. --------------------------. 
7. --------------------------. 
8. --------------------------. 
9. --------------------------. 

 
 
 

 

 

 

 

 


