االمتحان الثانً لمادة العلوم الحٌاتٌة
االسم .....................................................
(عالمتٌن)
س / 1اذكر وظٌفة كل من
خالٌا سٌرتولً .......................................................................................
الجسم القمً ..........................................................................................
الحبٌبات القشرٌة للبوٌضة ............................................................................
السائل الرهلً عند الوالدة ............................................................................

سٌ :2بٌن الشكل مراحل تكون الجنٌن المطلوب  5( :عالمات)
- 1ماهً المراحل التً ٌشٌرالٌها كل من الرقمٌن.) 3 , 1 ( :

5

1

- 2اذكر الرقم والٌوم الذي ٌتم فٌه كال مما ٌلً بعد حوث
االخصاب
فً الٌوم
انزراع الجنٌن فً بطانة الرحم -
تكون الجنٌن من  16 -8خلٌة -

فً الٌوم
6

- 3اٌن ٌحدث االخصاب ؟
 - 4متى ٌبدا النبض لدى الطفل؟

4

2

 - 5ماذا تكون الخالٌا المحٌطة بالرقم  2فً مراحل نمو وتطور الجنٌن
 5عالمات )

(
س :3فسر كل مما ٌلً :
 -1عدم حدوث الحمل عند استخدام اللولب
............................................................................................................................
 -2عدم الجماع بٌن الٌوم  17-11من دورة عند حددوث تنظٌم النسل بالطرٌقة النظامٌة.
............................................................................................................................
 -3عدم قدرة حٌوان منوي آخر على اخصاب البوٌضة المخصبة .
............................................................................................................................
 -4اضمحالل (تحلل) الجسم القطبً األول والثانً لدى األنثى عند تكوٌن الجامٌتات األنثوٌة.
............................................................................................................................
 – 5ما سبب انخفاض نسبة هرمون البروجسترون فً الدم  .وما أهمٌة ذلك.
.............................................................................................................................
 -6تسمٌت الطرز االفرازي بهذا االسم .
.........................................................................................................................
س ٌ : 4بدأ تكوٌن الحٌوانات المنوٌة فً اإلنسان فً األنابٌب المنوٌة جمٌعها فً أثناء مرحلة البلوغ وٌستمر مدى
الحٌاة ،والمطلوب
 . ١ما اسم الخالٌا التً تنشأ منها الحٌوانات المنوٌة؟
. ٢سم الخالٌا التً توجد بٌنها خالٌا سٌرتولً؟
 . ٣ما عدد الحٌوانات المنوٌة التً تنتج عن االنقسام المنصف لخلٌة منوٌة واحدة
 .4ما عدد المجموعة الكروموسومٌة فً الحٌوانات المنوٌة االولٌة .

3

 3عالمات)

(
س : 5قارن بٌن كل مما ٌأتً :
 .1الخلٌة البٌضٌة االولٌة والثانوٌة من حٌث عدد المجموعة الكروموسومٌة .
..................................................................................................................................
.2الجسم االصفر و حوٌصلة غراف من حٌث الهرمونات المفرزة
...............................................................................................................................
 .3تقنٌة الحقن المجهري للبوٌضة و ثقب غالف الجنٌن من حٌث حاالت االستخدام
.................................................................................................................................
 -4اقراص البرجسترون تحت الجلد والحواجز الغشائٌة فً الٌة تنظٌم النسل .
................................................................................................................................
س ٌ: 6مثل الشكل المجاور منطقة المسؤولة عن تغذٌة الجنٌن والمطلوب :
. ١ما اسم الجزأٌن المشار إلٌهما بالرقمٌن (  ) ١ ، ٢؟
.............................................................................................
. ٢وضح الٌة انتقال الغذاء باالرقام الموضحة؟
.........................................................................................
. ٣وضح تركٌب الحبل السري؟
1
.........................................................................................
. ٤وضح الجزئٌن الذي تتكون منه المشٌمة لدى االم والطفل؟
......................................................................................

2

سٌ :6مثل الشكل المجاور مراحل تطور بطانة الرحم لدى
االنثى  .والمطلوب:
. ١ما تأثٌر هرمون بروجسترون فً جدار الرحم  .وفً اي
المراحل الثالث ٌفرز.
 . ٢كٌف استفاد اإلنسان من تأثٌر هرمون بروجسترون فً تنظٌم
النسل؟
 .3لماذا ٌتم حقن األم بالهرمون المنشط للغدد التناسلٌة فً تقنٌة
أطفال األنابٌب؟

1

3

2

 -4فسر عدم انضاج حوٌصلة مادام الجسم االصفر نشط .
 -5ماالنشاط الهرمونً الذي ٌرافق حدوث االباضة.

 -6ما هو الشرط الذي ٌجب توافرة باالنثى عند استخدام تقنٌة نقل
الجامٌتات الى المبٌض عند الرغبة بحدوث حمل.

 -7ما هً الطرق المستخدمة لثقب غالف الجنٌن .

مع أمنٌاتً لكم بالنجاح
فادي مهداوي

