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انؽؤال األول
فًُا َرؼهك تؼًهُاخ انركاشط وذكىٍَ انعٍُُ اظة ػًا َهٍ:
 -1يا انرغُطاخ انرٍ ذصحة اَفصال وذطوض انًشًُح فٍ ػًهُح انًراض؟
 -2كى ذؽرغطق يسج انحًم ػُس االَؽاٌ يُص اذط زوضج حُط؟ َ 282ىو
 -3اٍَ ذركىٌ انحُىاَاخ انًُىَح فٍ انرصُح؟ االَاتُة انًُىَح
 -4كُف ذفُس انهىانة فٍ ذُظُى انُؽم؟ ذًُغ اَعضاع انكاتؽىنح انثالؼرىنُح
 -5كُف ًَكٍ يؽاػسج انعٍُُ نالَعضاع فٍ تطاَح انطحى؟ احساز شمة فٍ انًُطمح انشفافح
 -6يا اتطظ انرغُطاخ انرٍ ذحسز نهعٍُُ فٍ االؼثىع انصانس  ,وانشهط انصانس؟ ذركىٌ انطثمح انىؼطً َ ,رًُع ظُػ انعٍُُ
ذطوض االغشُح انعُُُُح وحسوز َعف

انؽؤال انصاٍَ
فًُا َرؼهك تسوضج انحُط وػًهُح االذصاب اظة ػًا َهٍ:
 -1يا ذأشُط ظَازج َؽثح االؼرطوظٍُ فٍ انسو؟ ذمهُم افطاظ هطيىٌ  , FSHتسأ افطاظ هطيىٌ LH
 -2يا زوض انثطوظؽرطوٌ فٍ انطىض االفطاظٌ؟افطاظ يىاز يراغُح يٍ انغسز االَثىتُح نهًحافظح ػهً تطاَح انطحى
 -3اشكط غطَمرٍُ يٍ غطق انؼالض انهطيىٍَ نرُظُى انُؽم؟ االلطاص  ,انؼالض انهطيىٍَ
 -4ذرعًٍ زوض انحُط ػُس االَؽاٌ زوضذٍُ اشكطهًا؟ انًثُط  ,انطحى
 -5يا انحاالخ انرٍ ذؽررسو فُها ذمُُح اغفال االَاتُة؟إصاتح انًطأج تاَؽساز لُاذٍ انثُط ,لهح ػسز انحُىاَاخ انًُىَح نسي انعوض ,أو لهح حطكرها.
حاالخ انؼمى نسي انعوظٍُ غُط يؼطوفح انؽثة
 -6يرً َهعا نططَمح انحمٍ انًعهطٌ؟ ظؼف شسَس فٍ انحُىاَاخ انًُىَح  .اؼررطاض انحُىاَاخ يٍ انثطتد

انؽؤال انصانس
أ) ذركىٌ انثىَعح انًرصثح يٍ اذحاز حُىاٌ يُىٌ يغ تىَعح وانًطهىب:
 -1ياشا َُرط ػٍ يطوض انرهُح انًُىَح األونُح فٍ انًطحهح االونً يٍ االَمؽاو انًُصف؟
 -2فٍ أٌ َىو يٍ انسوضج ذحسز ػًهُح االتاظح؟ 14
 -3يا َىع االَمؽاو انصٌ َحسز نهرهُح انثُعُح األونُح؟ يُصف يطحهح اونً
 -4يا انصٌ َحفع انرهُح انثُعُح انصاَىَح نهسذىل فٍ انًطحهح انصاَُح يٍ االَمؽاو انًُصف؟حُىاٌ يُىٌ
 -5ؼى هطيىٌ َفطظِ انعؽى االصفط فٍ زوضج انحُط؟ انثطوظؽرطوٌ
 -6يرً َثسا ذكىٍَ انحُىاَاخ انًُىَح ػُس االَؽاٌ؟ ؼٍ انثهىؽ

ذهُح شاَىَح وظؽى لطثٍ اول

َُ -1شػ انًثُعاٌ تحمٍ االو تانهطيىٌ انًُشػ نهغسز انرُاؼهُح؟ ظَازج انرالَا انًهرمطح
 -2ػسو َشىء حىصهح ظطاف ظسَسج غىال فرطج انحًم؟ انثطوظرطوٌ واالؼرطوظٍُ يؼا ذصثػ افطاظ FSH
 -3ال ذىظس تىَعاخ َاظعح فٍ يثُط اَصً االَؽاٌ؟ ذحراض انً ذحفُع تحُىاٌ يُىٌ
 -4زذىل حُىاٌ يُىٌ واحس نهرهُح انصاَىَح اشُاء االذصاب؟ انحثُثاخ انمشطَح ذكىٌ غثمح لاؼُح
 -5صطاخ انطفم تؼس انىالزج يثاشطج؟ َسل ػهً انرُفػ
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 -6فٍ ذمُُح اغفال األَاتُة َُمم ػازج يٍ (  ) 4 – 3اظُح
أ) يماضَح:
 -1لاضٌ تٍُ غىض ًَى تطاَح انطحى وانطىض االفطاظٌ يٍ حُس َىع انهطيىٌ انًفطظ؟
 -2لاضٌ تٍُ انعايُد انصكطٌ واالَصىٌ يٍ حُس يكاٌ ذكىَهًا؟
 -3لاضٌ تٍُ انهىنة وانؼًهُاخ انعطاحُح يٍ حُس انُح ػًم كم يُهًا فٍ ذُظُى انُؽم؟

 .االؼرطوظٍُ ’ انثطوظؽرطوٌ
االَاتُة انًُىَح  ,انًثُط
يُغ اَعضاع انكاتؽىنح  ,لطغ انىػاء انُالم ولُاذٍ انثُط

ب) صُف االذالَا انرانُح انً شُائُح انًعًىػح انكطويىؼىيُح واحازَح انًعًىػح انكطويىؼىيُح:
 -1انرهُح انثُعُح األو  -2غالئغ يُىَح
( ) 2n

 -3انعؽى انمطثٍ

( ) 1n

( ) 1n

 -4ذهُح يُىَح اونُح  -5تىَعح َاظعح  -6ذهُح تُعُح شاَىَح
( ) 2n

( )1n

ض) ًَصم انشكم انًعاوض يطاحم ذكىٍَ كم يٍ انحُىاَاخ انًُىَح وذطكُة انحُىاٌ انًُىٌ:

( ) 1n

2

3

4

1

1

غ
2

3

ص

 )1ؼى االظعاء انًشاض انُها تاالضلاو ( ) 4 -1؟
 )2يا وظُفح انععء ضلى ( ) 4
 )3يٍ اٍَ ذُشأ انحُىاَاخ انًُىَح

4

ذهُح يُىَح او

ع

5

 -1يا اؼًاء انرالَا انًشاض انُها تاالضلاو ( ) 5 -1؟
 -2ياشا ذًصم انًطاحم ( غ  .ص  .ع )؟
 -3يا ػسز انًعًىػح انكطويىؼىيُح فٍ ( ) 4 .1؟
 -4يا وظُفح ذالَا ؼُطذىنٍ

 -1انً ياشا َشُط كم يٍ انطلى (  ) 1وانطلى ( ) 2؟
 -2يا وظُفح انععء ضلى ( ) 3؟
 -3ؼى انرهُرٍُ انُاذعرٍُ ػٍ اَمؽاو انرهُح انثُعُح انصاَىَح تؼس
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ذحفُعها تؼًهُح انرهمُح؟
هـ) ًَصم انشكم أزَاِ زوضج انًثُط ػُس أَصً اإلَؽاٌ ,انًطهىب:

-1
-2
-3

 ,انعؽى االصفط
ؼى انطىضٍَ انًشاض إنُهًا تانطلًٍُ (  )2 , 1االتاظح
يا ذأشُط هطيىٌ اؼرطوظٍُ انًفطظ يٍ انحىصهح انُاظعح ػهً انطحى؟ ظَازج ؼًك تطاَح انطحى وغعاضج االوػُح انسيىَح
يا انرغُط انهطيىٍَ انُاذط ػُس اظًحالل انعؽى األصفط؟ اَرفاض يؽرىي انثطوظؽرطوٌ فٍ انسو

( إن أصبنا فمن اهلل وإن أخطأنا فمن أنفسنا )

امتنى علجميع اعنجاح
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