الفصل الثالث :التكاثر عند اإلنسان
 الشكل المرافق ٌبٌن مراحل تكون الحٌوانات المنوٌة لدى اإلنسان ,ادرسه جٌدا ثم أجب عن األسئلة التالٌة:
 – 1أٌن ومتى تبدأ هذه العملٌة؟ (تبدأ فً األنٌبٌبات
المنوٌة فً الخصٌة /عند البلوغ وتستمر وال تتوقف بعد
ذلك لدى الشخص الطبٌعً ولكن قد تتباطأ مع تقدم العمر).

 – 2ما مراحل عملٌة تكوٌن الحٌوانات المنوٌة؟
(أ – مرحلة تضاعف الخالٌا التناسلٌة ونموها,
ب – مرحلة النضج والتماٌز).

 – 3ما نوع االنقسام الخلوي فً المراحل المشار
الٌها باألرقام  6 ,4 ,2؟ ( 2انقسامات متساوٌة,
 4المرحلة األولى من االنقسام المنصف 6 ,المرحلة الثانٌة
من االنقسام المنصف).

 – 4ما المجموعة الكروموسومٌة للخالٌا المشار
الٌها باألرقام ()7 ,5 ,1؟
 – 5وضح ماذا ٌحدث فً المرحلة المشار الٌها برقم 8؟ (الطائع المنوٌة تمر بعملٌة نضج وتماٌز ,إذ ٌحفز الهرمون
المنشط للجسم األصفر  ... ...الشكل النهائً للحٌوان المنوي).

 – 6ما دور كل مما ٌلً فً عملٌة نضج وتماٌز الطالئع المنوٌة الى حٌوانات منوٌة :الهرمون المنشط للجسم
األصفر الذكري ,خالٌا الٌدج ,هرمون تستوستٌرون ,خالٌا سرتولً؟ ص141
 – 7ما المدة التً تستغرقها مراحل تكوٌن الحٌوانات المنوٌة؟ (ٌ 73 – 64وما).
 – 8ما وظٌفة كل مما ٌلً :الحوصلتٌن المنوٌتٌن ,غدة البروستات ,غدتً كوبر؟ ( -إفرازاتها تحوي سكر الفركتوز
الذي ٌمد الحٌوانات المنوٌة بالطاقة الالزمة لحركتها - ,إفرازاتها تساهم فً تسهٌل حركة الحٌوانات المنوٌة - ,إفرازاتها تعمل على
معادلة الحموضة الناتجة عن آثار البول فً اإلحلٌل).
 – 9ما أهمٌة العملٌة رقم  2فً استمرار تكوٌن الحٌوانات المنوٌة؟ ( عملٌة االنقسامات المتساوٌة المتتالٌة ٌنتج عنها
مخزون كبٌر من الخالٌا المنوٌة األم ٌ ,بقى أعداد منها بوصفها مصدرا للخالٌا الجنسٌة الجدٌدة ,تستمر فً االنقسام المتساوي,
وتنتقل أعداد اخرى منها الى تجوٌف األنٌبٌبات المنوٌة لتدخل مرحلة النمو والتماٌز) ص141

 – 11ما أسماء الخالٌا 9 ,5 ,3؟
 الشكل المرافق ٌبٌن مراحل تكون البوٌضات لدى اإلنسان ,ادرسه جٌدا ثم أجب عن األسئلة التالٌة :ص241
 – 1تمر مرحلة تكون البوٌضات بمرحلتٌن ,أذكرهما؟ ( -
مرحلة تضاعف الخالٌا التناسلٌة ونموها - ,مرحلة النضج).
 – 2أٌن ومتى تبدأ عملٌة تكون البوٌضات؟ ( فً المبٌض  /تنشأ
من الخالٌا التناسلٌة األولٌة (خالٌا جذعٌة غٌر متماٌزة) ٌبدأ
تكونها منذ المراحل الجنٌنٌة األولى لألنثى).
 – 3أكتب أسماء الخالٌا المشار الٌها باألرقام من  1الى  , 5ما
المجموعة الكروموسومٌة لكل منها؟ ( 1خلٌة بٌضٌة أم n , 22
خلٌة بٌضٌة أولٌة  n , 32خلٌة بٌضٌة ثانوٌة  n, 41جسم قطبً
أول  n, 51بوٌضة ناضجة .)n1
 – 4ما مصدر الخلٌة رقم ()1؟ (االنقسام المتساوي للخالٌا
التناسلٌة األولٌة).

 – 5ما نوع االنقسام فً المراحل المشار الٌها بالرموز (أ  ,ب)؟ (المرحلة األولى /المرحلة الثانٌة من االنقسام المنصف).
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 – 6متى تبدأ المرحلة ( أ) من االنقسام ؟ ومتى تستكمل؟ ( تبدأ المرحلة األولى من االنقسام المنصف أثناء المرحلة
الجنٌنٌة وٌتوقف فً الطور التمهٌدي األول وتدخل الخلٌة البٌضٌة األولٌة ( )2فً مرحلة كمون داخل المبٌض ,عند البلوغ تستكمل
هذه المرحلة بتحفٌز من الهرمونات األنثوٌة وٌنتج عنها خلٌة بٌضٌة ثانوٌة ( )3وجسم قطبً أول (.))4
 - 7ماذا ٌحدث للخالٌا الناتجة عن المرحلة األولى من االنقسام المنصف؟ ( الجسم القطبً األول(ٌ )4ستكمل المرحلة
الثانٌة من االنقسام المنصف وٌنتج عنه جسمٌن قطبٌٌن صغٌرٌن  ,اما الخلٌة البٌضٌة الثانوٌة تتوقف عن استكمال المرحلة الثانٌة
من االنقسام المنصف فً الطور االستوائً الثانً حتى عملٌة اإلباضة ,فإذا لم ٌحدث تلقٌح تتحلل  ,أما فً حالة حدوث تلقٌح فإن
إنزٌمات الجسم القمً للحٌوان المنوي تحفز الخلٌة البٌضٌة الثانوٌة الستكمال المرحلة الثانٌة من االنقسام المنصف الى خلٌتٌن:
كبٌرة تسمى بوٌضة ناضجة ,وأخرى صغٌرة تسمى جسم قطبً ثان.
 – 8ما مصٌر األجسام القطبٌة الناتجة عن المرحلة الثانٌة من االنقسام المنصف؟ لماذا؟ (تتحلل – بسبب قلة كمٌة
السٌتوبالزم وما ٌحتوٌه من مواد غذائٌة فٌها).

 – 9قارن بٌن البوٌضة الناضجة والجسم القطبً الثانً من حٌث :المجموعة الكروموسومٌة ,الحجم ,كمٌة
السٌتوبالزم فٌها ,مصٌرها؟ ( ,1nكبٌرة ,كبٌرة ,تخصب  ,1n /صغٌرة ,قلٌلة ,تتحلل).
 – 11ما هً العملٌات المشار الٌها باألرقام ()8 , 7؟ (  – 7إخصاب  – 8 /إباضة).
 – 11ما مصٌر الجسم فً حالة :أ – عدم حدوث إخصاب؟ (ٌبدأ بالضمور وٌتحلل).
ب – حدوث إخصاب؟ (إفراز كمٌات كبٌرة من هرمون بروجستٌرون؟ وكمٌات قلٌلة من هرمون أستروجٌن).
 ما أقسام التغٌرات الدورٌة فً نشاط الجهاز التناسلً األنثوي؟ وما توقٌتها؟ (دورة المبٌض و دورة الرحم  /تغٌرات دورٌة
طوال مدة الخصوبة الممتدة من سن البلوغ الى سن الخمسٌن تقرٌبا ,وتكون غالبا منتظمة ,مدتها تتراوح بٌن ٌ 31 – 28وم).

-

الشكل التالً ٌوضح التغٌرات الدورٌة فً نشاط الجهاز التناسلً األنثوي ,ادرسه جٌدا واجب عما ٌلً :ص144

 – 2الى ماذا تشٌر الرموز (,A
)E ,D ,C ,B؟
 – 1ما العامل (العوامل) التً تثبط
 /تحفز تحت المهاد على اإلفراز؟
(تثبط بوساطة هرمونً بروجستٌرون
وإستروجٌن معا  /تحفز بزٌادة مستوى
هرمون إستروجٌن).

 – 3ما اسماء الهرمونات (أ ,ب,
ج ,د) ,ما مصدر كل منها حسب
الشكل؟ ( أ هو  ,FSHب هو , LH
مصدرهما الغدة النخامٌة األمامٌة,
ج هو إستروجٌن مصدره قبل اإلباضة
الحوصلة وبعد اإلباضة ٌفرز بكمٌات
ضئٌلة من الجسم األصفر ,
د هو بروجستٌرونٌ ,فرز بكمٌات كبٌرة
بعد اإلباضة بواسطة الجسم األصفر.
الهرمونٌن (ج  ,د) من هرمونات
المبٌض).
 – 4صف ما ٌحدث فً الدورة المشار لها بالرمز  C؟ ( أطوار دورة المبٌض) ص145
 – 5كٌف ٌعمل زٌادة تركٌز هرمون إستروجٌن فً الدم على نضج الحوصلة ؟ (فً طور اإلباضة فإن ارتفاع مستوى
إستروجٌن فً الدم ٌحفز غدة تحت المهاد الى إفراز كمٌات من الهرمون المحفز الى إفراز هرمونات الغدد التناسلٌة ,مما ٌؤدي الى زٌادة
إفراز  LHاألنثوي من الغدة النخامٌة ,والذي ٌعمل على إتمام نضج الحوصلة وتسمى عندها حوصلة غراف).
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 – 6دورة الرحم تتكون من األطوار المشار لها بالرموز س ,ص ,ع ,فً الشكل:
أ – أكتب أسماء هذه األطوار؟ (س طور تدفق الطمث ,ص طور نمو بطانة الرحم ,ع طور اإلفراز).
ب – ما المدة التً ٌستغرقها الطور س؟ ما التغٌرات التً تصاحب حدوث هذا الطور؟(  7 – 5أٌام  /عند عدم حدوث حمل
ٌضمحل الجسم األصفر ,تنخفض نسبة هرمونً إستروجٌن وبروجستٌرون فً الدمٌ ,حدث اضطراب فً بطانة الرحم الداخلٌة ٌؤدي الى موتها تدرٌجٌا,
وإلى انقباض األوعٌة الدموٌة الحلزونٌة ,تقل كمٌة الدم الواصلة الى بطانة الرحم ,وٌحتقن فٌها الدم ,تنفصل مناطق الطبقة الوظٌفٌة (الداخلٌة) على

صورة قطعٌ ,تبع ذلك نزف ,وتقذف الغدد محتوٌاتها من المخاط واإلنزٌمات دافعة بطانة الرحم إلى الخارج ,فٌحدث الطمث).
ج – ما العالقة بٌن الطور ص وهرمون إستروجٌن؟ (زٌادة إفراز هرمون أستروجٌن بواسطة الحوصلة ٌؤدي الى زٌادة سمك
الطبقة الداخلٌة لبطانة الرحم بما تحوٌه من أوعٌة دموٌة وغدد ,تمهٌدا الستقبال الجنٌن وانزراعه فً حالة حدوث حمل).
د – بماذا ٌتمٌز الطور ع؟ ( ٌزٌد إفراز الجسم األصفر لهرمونً بروجستٌرون وإستروجٌن اللذٌن ٌعمالن على زٌادة سمك بطانة
الرحم ,وٌحفزان غد دها على إفراز مواد مخاطٌة غنٌة بالغالٌكوجٌن ,للمحافظة على بطانة الرحم  ,وتوفٌر البٌئة المناسبة لنمو الجنٌن).
ه – ما مدة كل من األطوار س ,ص ,ع؟ (س ( )7–5أٌام ,ص ( )9–7أٌام ,ع (ٌمتد من مرحلة بعد اإلباضة مباشرة الى نهاٌة الدورة).
و – ما أهمٌة المواد المخاطٌة الغنٌة بالغالٌكوجٌن التً تفرزها غدد بطانة الرحم؟ (المحافظة على بطانة الرحم ,توفٌر بٌئة
مناسبة لنمو الجنٌن).
سؤال ص146
 -1فً طور الجسم االصفر ٌمنع هرمون بروجسترون وهرمون إستروجٌن ,إفراز الهرمون المنشط للحوصلة (  ) FSHلذلك ال تنضج
حوصلة جدٌدة ما دام الجسم األصفر نشطا .
فً طور تدفق الطمث :انخفاض نسبة هرمونً إستروجٌن وبروجسترون فً الدمٌ ,حدث اضطراب فً بطانة الرحم ٌؤدي إلى موتها تدرٌجٌا
وانفصالها.
طور نمو بطانة الرحم :زٌادة إفراز هرمون إستروجٌنٌ ,ؤدي إلى زٌادة سمك الطبقة الداخلٌة لبطانة الرحم.
طور االفراز :زٌادة افراز هرمونً بروجسترون وإستروجٌن ,اللذان ٌعمالن على زٌادة سمك بطانة الرحم ,وٌحفزا غددها على إفراز مواد
مخاطٌة غنٌة بالغالٌكوجٌن.
ٌ -2عمل هرمون إستروجٌن عند ارتفاع مستواه فً طور الحوصلة على تثبٌط إفراز هرمون  FSHوذلك لمنع اإلفراط فً تحفٌز المبٌضان
ونضوج أكثر من حوصلة.
فً طور اإلباضة ٌحفز ارتفا هرمون استروجٌن غدة تحت المهاد على إفراز ( GnRHالهرمون المحفز إلى إفراز هرمونات الغدد التناسلٌة),ٌزٌد إفراز الهرمون المنشط للجسم األصفر (.)LH


-

اإلخصاب:
صف تركٌب الخلٌة البٌضٌة الثانوٌة ومحٌطها قبل حدوث اإلخصاب؟ (تحاط من الخارج بطبقة من الخالٌا
الحوصلٌةٌ ,لٌها الى الداخل المنطقة الشفافة ,ثم سائل بٌن خلوي ٌفصلها عن الغشاء البالزمً للخلٌة البٌضٌة الثانوٌةٌ ,حتوي
السٌتوبالزم المحاذي للغشاء البالزمً على حبٌبات قشرٌة).
أٌن ومتى تحدث عملٌة اإلخصاب؟ ( فً أعلى قناة البٌض ,خالل  24ساعة من عملٌة اإلباضة).
وضح المقصود باإلخصاب؟ ( اندماج نواة الخلٌة البٌضٌة الثانوٌة مع نواة الحٌوان المنوي لتكوٌن البوٌضة المخصبة).

ٌوضح الشكل التالً عملٌة اإلخصاب عند االنسان ,أدرس الشكل جٌدا ثم اجب عن األسئلة التالٌة:
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 – 2ما مراحل عملٌة اإلخصاب؟ ( مرحلة االختراق  /مرحلة االلتحام  /مرحلة االندماج ).

 – 1سم األجزاء المشار الٌها باألرقام ()5 – 2؟
( 1نواة الخلٌة البٌضٌة الثانوٌة 2 ,نواة الحٌوان المنوي,
 3حبٌبات قشرٌة 4 ,جسم قمً 5 .خالٌا حوصلٌة).

 – 3ماذا ٌحدث للجزء ( )4عند الوصول الى طبقة
الخالٌا المشار الٌها بالرقم ()5؟ ما أهمٌة ذلك؟
(ٌتحطم الجزء رقم ( ,)4تتحرر محتوٌاته الغنٌة باإلنزٌمات
الهاضمة للبروتٌنات ,مبددة الخالٌا الحوصلٌة ,وثاقبة المنطقة
الشفافة ,فٌمر حٌوان منوي واحد من بٌنها إلى المنطقة
الشفافة).

 – 4ماذا ٌنتج عن وصول حٌوان منوي الى المنطقة
الشفافة؟ (الغشاء البالزمً للجزء األمامً للحٌوان المنوي
ٌتحد مع مستقبالت بروتٌنٌة خاصة توجد فً المنطقة الشفافة ,مانعا دخول حٌوانات منوٌة أخرى).

 – 5ماذا ٌحدث فً الحاالت التالٌة:
أ – عند إزالة االستقطاب فً غشاء الخلٌة البٌضٌة الثانوٌة؟ (تفتح قنوات اٌونات الكالسٌوم ,وٌدخل الكالسٌوم الخلٌة البٌضٌة
الثانوٌة ,فٌحدث التفاعل القشري).
ب – عند اختراق الحٌوان المنوي سٌتوبالزم الخلٌة البٌضٌة الثانوٌة (مرحلة االلتحام)؟ (ٌحفز الخلٌة البٌضٌة الثانوٌة على
إكمال االنقسام المنصف ,فٌتكون جسم قطبً ثان ,وبوٌضة ناضجة).
ج – فً مرحلة االندماج؟ (تتجه نواة البوٌضة الناضجة ,ونواة الحٌوان المنوي الى وسط البوٌضة ,وتندمج النواتان معا لتكونا البوٌضة
المخصبة (الزٌجوت) ثنائٌة المجموعة الكروموسومٌة (.)2n
د – التفاعل القشري؟ (تندفع الحبٌبات القشرٌة  ... ...وتحفز الخلٌة البٌضٌة الثانوٌة إلى االنقسام) .ص148
إجابة السؤال ص: 148
-1ألن فرصة حدوث االخصاب تقل.
 - : 2ازالة حالة االستقطاب فً غشائها البالزمً.
 -فً مرحلة االختراق تحفز انزٌمات الجسم القمً للحٌوان المنوي الخلٌة البٌضٌة الثانوٌة على االنقسام.


-

تكوٌن الجنٌن وتغذٌته:
ٌقسم الحمل عند أنثى اإلنسان الى ثالثة مراحل ,تمتد كل منها ثالثة أشهر تقرٌبا ,فً ضوء ذلك أجب عما ٌلً:

 – 2حدد المرحلة التً ٌحدث فٌها ما ٌلًٌ - :صبح الجنٌن قادر على تحرٌك أطرافه عشوائٌاًٌ - ,نقلب الجنٌن وتصبح
وضعٌة الرأس الى أسفلٌ - ,كون الجنٌن أكثر عرضة لإلجهاض؟ ( الثانٌة  /الثالثة  /األولى).
 – 1فسر :األجنة الذٌن ٌولدون فً بداٌة المرحلة الثالثة ٌواجهون مشكالت فً النجاة؟ (ألن أعضائهم ,ال سٌما الرئتٌن
تكون غٌر مكتملة النمو للعمل جٌدا).
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 – 3صف آلٌة انزراع الجنٌن؟ متى تحدث؟ (تفرز الكبسولة البالستولٌة بعد التصاقها ببطانة الرحم إنزٌمات هاضمة تذٌب جزءا من
الطبقة الداخلٌة لبطانة الرحم ,وتحل مكان الجزء المهضوم تدرٌجٌا ,حتى تندمل داخل البطانة .تبدأ فً الٌوم  7أو  8بعد اإلخصاب وتنتهً
فً الٌوم .)11
 – 4ما التغٌرات التً تحدث للجنٌن فً األسبوعٌن الثانً والثالث؟ (ٌتكون القرص الجنٌنً من الكتلة الخلوٌة الداخلٌة ,وٌتماٌز
الى ثالث طبقات (خارجٌة ,داخلٌة ,وسطى) ,تتكون منها أجهزة الجسم المختلفة.
 – 5صف التغٌرات التً تحدث للجنٌن فً األسبوع األول من الحمل؟ (تنقسم البوٌضة المخصبة عدة انقسامات متساوٌة فً قناة
البٌض ,ثم تصبح خالل ثالثة أٌام كتلة مكونة من  16خلٌة (مرحلة التوتة) ,وتكون محاطة بالمنطقة الشفافة ,ثم تنتقل الى الرحم فً الٌوم
الخامس ,وٌصبح الجنٌن كرة مجوفة مملوءة بسائل تسمى الكبسولة البالستولٌة ,التً ٌتجمع فً احد قطبٌها مجموعة من الخالٌا تسمى الكتلة
الخلوٌة الداخلٌة (خالٌا جذعٌة أولٌة ٌتشكل منها اعضاء الجنٌن المختلفة).
 – 6ما أهمٌة المشٌمة للجنٌن؟ (بواسطتها تتم عملٌة تبادل المواد بٌن الجنٌن واألم ,لذا تكمن أهمٌتها فً التغذٌة ,والتنفس ,والمناعة,
والتخلص من الفضالت ,حماٌة الجنٌن ,تثبٌت الحمل ,وذلك بإفرازها هرمونً إستروجٌن وبروجستٌرون اللذٌن ٌساعدان فً استمرار
الحمل).
 – 7علل :تساعد المشٌمة فً تثبٌت الحمل ,واستمراره؟ (وذلك بإفرازها هرمونً إستروجٌن وبروجستٌرون).

إجابة سؤال ص 252
 ألن أعضاء األجنة ال تكون مكتملة وال سٌما الرئتٌن تكون غٌر مكتملة النمو. وذلك ألنها تفرز هرمونً بروجسترون وإستروجٌن اللذٌن على استمرار الحمل. -ألن الكتلة الخلوٌة الداخلٌة هً خالٌا جذعٌة أولٌة ,فتتشكل منها أعضاء الجنٌن المختلفة.


-

تنظٌم النسل:
عللٌ :نصح بتباعد األحمال وتنظٌمها؟ ( -تخفٌفا ألعباء الحمل على األم وحفاظا على صحتها - ,للحفاظ على صحة
الموالٌد بحٌث ٌنالون حقهم فً الرضاعة الطبٌعٌة ,والرعاٌة الضرورٌة صحٌا ونفسٌا واجتماعٌا).
بماذا تتمٌز الوسائل الطبٌعٌة لتنظٌم النسل؟ أعط مثال؟ (ال تؤثر فً صحة األم ,وال تسبب لها أي مضاعفات جانبٌة.
مثال :الرضاعة الطبٌعٌة – إذ تمنع مرحلة الرضاعة األم من الحمل غالبا).
أذكر أمثلة على وسائل تنظٌم النسل المٌكانٌكٌة ,وآلٌة عمل كل منها؟ (العازل الذكري والواقً األنثوي – ٌعمالن
على منع وصول الحٌوانات المنوٌة إلى الخلٌة البٌضٌة الثانوٌة / .اللولب – ٌتكون من مواد خاملة غٌر قابلة للتفاعلٌ ,زرع داخل
الرحم لٌحول دون انزراع الكبسولة البالستولٌة).
كٌف تعمل الوسائل الهرمونٌة على منع الحمل؟ ( -عن طرٌق منع اإلباضة ,وذلك بتثبٌط إفراز الهرمونات المنشطة
لحوٌصالت المبٌض ,وبالتالً عدم نضج الخالٌا البٌضٌة الثانوٌة – .وتعمل أٌضا على زٌارة لزوجة المادة المخاطٌة فً عنق
الرحم ,مما ٌعٌق دخول الحٌوانات المنوٌة.

أذكر أمثلة على الوسائل الهرمونٌة تستخدم فً تنظٌم النسل؟ وتركٌب وفاعلٌة كل منها؟
الوسٌلة
التركٌب
الهرمونً
مٌزات

حبوب منع الحمل
المصغرة
المركبة
بروجستٌرون

إستروجٌن
بروجستٌرون
تمتاز بفعالٌة فائقة فً منع الحمل
عندما تستخدم بانتظام

حقن منع الحمل
بروجستٌرون
تعطى بإشراف
الطبٌب ,فاعلٌتها
تستمر ( )3أشهر

الكبسوالت الصغٌرة
التً تزرع تحت الجلد

لصقات منع الحمل

بروجستٌرون

إستروجٌن
بروجستٌرون
تفرز كل ٌوم جرعة محددة
من الهرمونٌن ,تدوم كل
لصقة ( )7أٌام تقرٌبا

تستمر فاعلٌتها عادة
( )5سنوات
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اجابة سؤال ص  / 251طبٌعٌة – هرمونٌة – هرمونٌة – مٌكانٌكٌة.

-

تقنٌات فً عملٌتً اإلخصاب والحمل:
متى ٌتم اللجوء الى كل من التقنٌات التالٌة فً عملٌتً اإلخصاب والحمل:

 – 2التقنٌة التقلٌدٌة لإلخصاب الخارجً؟ (انسداد قناتً البٌض أو تلفهما ,الضعف المتوسط للحٌوانات المنوٌة ,عدم الحمل المجهول سببه)

 – 1الحقن المجهري للبوٌضات؟ (ضعف الحٌوانات المنوٌة الشدٌد).
 – 3استخالص الحٌوانات المنوٌة من الخصٌة أو البربخ؟ (انسداد الوعاء الناقل للحٌوانات المنوٌة بسبب االلتهابات).
 – 4التشخٌص الوراثً لألجنة؟ (تشخٌص أسباب حدوث اإلجهاض المبكر بسبب وجود طفرات وراثٌة فً األجنة).
سؤال ص154
 -1للتأكد من سالمة كل منها وراثٌا وذلك لتجنب حدوث اختالالت وراثٌة عند األجنة.
-2أ
من حٌث
إجراءات
التنفٌذ

التقنٌة التقلٌدٌة لإلخصاب الخارجً
وضع الخالٌا البٌضٌة الملتقطة بمنظار خاص مع
الحٌوانات المنوٌة فً أطباق خاصة داخل حاضنة
مدة تتراوح ( )72 – 24ساعة .ثم تعاد االجنة
إلى رحم األم فً الٌوم الثانً أو الثالث من سحب
الخالٌا البٌضٌة الثانوٌة.

الحقن المجهري للبوٌضات
حقن رأس حٌوان منوي واحد أو إحدى الطالئع المنوٌة داخل الخلٌة
البٌضٌة الثانوٌة بوساطة إبرة مجهرٌة خاصة متصلة بمجهر ذي
قوة تكبٌرٌة عالٌة خارج الجسم ,ثم ت عاد األجنة الناتجة من عملٌة
الحقن إلى رحم األم.

ب  -ي فضل استخدام الحقن المجهري للبوٌضات؛ ألن عدد الحٌوانات المنوٌة المستخلصة من الخصٌة ٌكون عادة قلٌل فنلجأ لحقنها
مجهرٌا فً الخلٌة البٌضٌة الثانوٌة لضمان حدوث عملٌة اإلخصاب ,والتأكد من اختراق الحٌوان المنوي للخلٌة البٌضٌة الثانوٌة.

أسئلة الفصل الثالث ص255
السؤال األول:
 - 1تبدأ عملٌة تكوٌن الحٌوانات المنوٌة فً األنٌبٌبات المنوٌة عند البلوغ بٌنما ٌتم تكوٌن البوٌضات منذ المراحل
الجنٌنٌة األولى لألنثى.
 - 2ال تتوقف عملٌة تكوٌن الحٌوانات المنوٌة فً الشخص الطبٌعً ,ولكن قد تتباطئ مع تقدم العمر ,بٌنما تتوقف عملٌة
تكوٌن البوٌضات عند عمر معٌن (  51سنة تقرٌبا).
ٌ - 3نتج عن كل خلٌة منوٌة أم اربع حٌوانات منوٌة ,بٌنما ٌنتج عن كل خلٌة بٌضٌة أم بوٌضة ناضجة واحدة.
 - 4ال ٌحدث توقف فً مراحل تكوٌن الحٌوانات المنوٌة ,بٌنما ٌحدث توقفٌن فً مراحل تكوٌن البوٌضات.
السؤال الثانً:
أ -خالٌا سٌرتولً :تعمل على إتمام عملٌة نضج وتماٌز الطالئع المنوٌة ؛ إذ تزود الطالئع المنوٌة بالغذاء .وتسهم
إفرازاتها فً دفع الحٌوانات المنوٌة نحو البربخ.
ب -الحبٌبات القشرٌة :بعد امتصاصها للماء تنتفخ ,فتدفع الحٌوانات المنوٌة التً علقت بغشاء الخلٌة البٌضٌة الثانوٌة فً
اثناء عملٌة االخصاب.
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السؤال الثالث:
أ ( -س) :المرحلة االولى من االنقسام المنصف.
ب :)2( -خلٌة منوٌة أولٌة.
ج – )46( 1

(ص):المرحلة الثانٌة من االنقسام المنصف.

( :)3خلٌة بٌضٌة ثانوٌة

( : )4جسم قطبً.

(ع) :االخصاب.

( : )6طالئع منوٌة.

)23( 5

د – ( )3المحفز النقسام الخلٌة البٌضٌة باألصل هو الهرمونات الجنسٌة ,أما الذي ٌحفز الخلٌة البٌضٌة الثانوٌة الستكمال
االنقسام هو إنزٌمات الجسم القمً للحٌوان المنوي.
السؤال الرابع:
 طور الجسم االصفرٌ :منع هرمون بروجسترون وهرمون إستروجٌن إفراز الهرمون المنشط للحوصلة ,لذلك ال تنضجحوصلة جدٌدة ما دام الجسم األصفر نشطا .وٌقل إفراز الهرمون المنشط للجسم األصفر فً حالة عدم حدوث إخصاب
للخلٌة البٌضٌة الثانوٌة ,فٌبدأ الجسم األصفر بالضمور.
 طور االفراز من دورة الرحمٌ :زٌد الجسم األصفر من افراز هرمونً بروجسترون وإستروجٌن ,اللذان ٌعمالن علىزٌادة سمك بطانة الرحم ,وٌحفزا غددها إلى إفراز مواد مخاطٌة غنٌة بالغالٌكوجٌن للمحافظة على بطانة الرحم ,وتوفٌر
البٌئة المناسبة لنمو الجنٌن.
السؤال الخامس:
أ -التحام الغشاء البالزمً للحٌوان المنوي بالغشاء البالزمً للخلٌة البٌضٌة الثانوٌة :حدوث التفاعل القشري
لمنع دخول حٌوانات منوٌة أخرى .
ب -التصاق الكبسولة البالستولٌة ببطانة الرحم :تفرز الكبسولة البالستولٌة بعد التصاقها ببطانة الرحم إنزٌمات هاضمة
تذٌب جزء ا من الطبقة الداخلٌة لبطانة الرحم ,وتحل مكان الجزء المهضوم تدرٌج ٌَا حتى تندمل داخل البطانة.
السؤال السادس:
تحتوي اللصقات هرمونً بروجسترون واستروجٌن وتفرز كل ٌوم جرعة محددة منهما.
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إجابة أسئلة الوحدة ص257
السؤال االول:
9 8 7 6 5 4 3 1 2
أ ب د د ج أ د ب ب
السؤال الثانً:
بسبب التداخل فً أطوال الموجات الضوئٌة التً تمتصها أنواع المخارٌط الثالثة.
أ-
ب -بسبب احتواء دم المتبرع على أجسام  Anti-Bتعمل على تحلل خالٌا دم المتبرع إذ أنها تحمل مولد الضد .
 Bكما تحمل خالٌا دم المتبرع مولد الضد  .Dفتسبب تكون أجسام مضادة ( )Anti-Dفً دم المستقبل.
ج  -لقلة كمٌة السٌتوبالزم وما به من مواد غذائٌة فٌها.
د -التحاد الغشاء البالزمً للجزء األمامً من الحٌوان المنوي مع مستقبالت بروتٌنٌة خاصة فً المنطقة الشفافة
مانعا دخول حٌوانات منوٌة أخرى ,كما وٌؤدي إلى اندفاع أٌونات الصودٌوم إلى داخل الخلٌة البٌضٌة الثانوٌة وإزالة
االستقطاب ودخول أٌونات الكالسٌوم وحدوث التفاعل القشري الذي ٌسبب دفع الحٌوانات المنوٌة بعٌدا عن الخلٌة
البٌضٌة الثانوٌة.
ه -تمهٌدا الستقبال الجنٌن ,وانزراعه فً حالة حدوث الحمل وتوفٌر البٌئة المناسبة لنمو الجنٌن.
السؤال الثالث:
ٌؤدي منع دخول أٌونات الصودٌوم إلى منع حدوث إزالة االستقطاب ,وبالتالً توقف انتقال جهد الفعل
(السٌال العصبً) فً العصبونات الحسٌة مما ٌُفقد المرٌض االحساس فً تلك المنطقة.
السؤال الرابع:
 وصول منبه ٌُحدث تغٌرا سرٌعا فً نفاذٌة غشاء العصبون لٌصل فرق جهد الغشاء إلى مستوى العتبة. عمل مضخة الصودٌوم – بوتاسٌوم ,فتتركز أٌونات الصودٌوم خارج العصبون ,وأٌونات البوتاسٌوم داخله وتسهمقنوات تسرب أٌونات البوتاسٌوم والصودٌوم بتكون جهد الراحة .
السؤال الخامس:
أ -تمكننا من اإلبصار فً الضوء الخافت باللونٌن األبٌض واألسود.
ب  -تفرز العصبونات اإلفرازٌة الموجودة فً تحت المهاد هرمونات تنظم عمل النخامٌة األمامٌة التً تفرز بعض
الهرمونات مثل هرمون النمو والهرمونات المؤثرة فً عمل األعضاء التناسلٌة ,وتعد النخامٌة الخلفٌة امتدادا لعصبونات
تحت المهاد وتخزن العدٌد من الهرمونات مثل الهرمون المانع إلدرار البول ,واألكسٌتوسٌن.
ج  -إفراز المخاط الذي ٌعمل مذٌبا للمواد التً ٌجري استنشاقها.
السؤال السادس – 1 :ج

–2ج
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السؤال السابع:
المادة
المارٌغوانا
الهٌروٌن
الكوكائٌن

أثرها فً عمل الجهاز العصبً
ٌتحفز مركزي البصر والسمع فً الدماغ ,فتجعل متعاطٌها ٌسمع أصواتا وهمٌة وٌرى أشكاال
غٌر موجودة ,وٌفقد إدراكه للمسافة والحجوم.
تبطئ انتقال السٌاالت العصبٌة فً منطقة التشابك العصبً ,ما ٌولد شعورا بالخمول وعدم
القدرة على الحركة وممارسة األعمال الٌومٌة.
تزٌد االحساس بالتنبه والنشاط الزائفٌن ,وضعف التركٌز ,ما ٌؤثر سلبا فً الذاكرة ,وتدمٌر
الجهاز العصبً ,وقد ٌتسبب بالموت المفاجئ.

السؤال التاسع:
أ -غلوكوز ,حموض أمٌنٌةٌ ,ورٌا ,أمالح البوتاسٌوم.

ج -غلوكوز ,حموض أمٌنٌة.

ب -االرتشاح.

د -البروتٌن من الجزٌئات كبٌرة الحجم ال ترشح وال تغادر الدم فً الحاالت الطبٌعٌة.

السؤال العاشر:
دخول مسبب المرض

خلٌة أكولة مشهرة

خلٌة  Tقاتلة

خلٌة B

خلٌة  Tمساعدة

خلٌة  Tذاكرة خلٌة  Tقاتلة
السؤال الحادي عشر:
ٌرتبط بـخالٌا B
مولد الحساسٌة
ترتبط بخالٌا قاعدٌة أو خالٌا صارٌة

تنقسم لتكون خالٌا بالزمٌة
تفرز الهستامٌن .

تنتج

أجسام مضادة

السؤال الثانً عشر:
الكبسوالت الصغٌرة التً تزرع تحت الجلد
لصقات منع الحمل
السؤال الثالث عشر:

الفاعلٌة
تمتد فعالٌتها لمدة  5سنوات
تدوم فعالٌة كل لصقة حوالً سبعة اٌام

الهرمونات
بروجسترون
بروجسترون وإستروجٌن

أ  – 1 -الهرمون المنشط للجسم األصفر الذكري – 3 .التستوستٌرون.
9

ب  – 2 -تعمل على إفراز التستوستٌرون الذي ٌعمل على تحوٌل الطالئع المنوٌة إلى الشكل النهائً للحٌوان المنوي.
 – 4تعمل على إتمام عملٌة نضج وتماٌز الطالئع المنوٌة ,وذلك بتزوٌدها بالغذاء الالزم فً أثناء التماٌز .كما
تسهم إفرازاتها فً دفع الحٌوانات المنوٌة نحو البربخ.
السؤال الرابع عشر:
التغذٌة ,التنفس ,المناعة ,التخلص من الفضالت ,الحماٌة ,تثبٌت الحمل وذلك بإفرازها هرمونً بروجسترون وإستروجٌن.

السؤال الخامس عشر:
أ  -تمثل كل من) أ ,ب ,ج (مرحلة االختراق التً تتضمن المراحل الفرعٌة اآلتٌة (أ(مرور حٌوان منوي واحد.
)ب(اتحاد الغشاء البالزمً االمامً للحٌوان المنوي مع مستقبالت بروتٌنٌة خاصة.

(ج)التفاعل القشري.

ب  -الجسم القمً.
ج  -فً مرحلة االختراق تحفز إنزٌمات الجسم القمً للحٌوان المنوي الخلٌة البٌضٌة الثانوٌة على االنقسام ,وٌنتج من
انقسامها جسم قطبً ثانً وبوٌضة ناضجة.
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الوحدة الثانٌة – عملٌات حٌوٌة  /الفصل الثالث  -التكاثر ونمو الجنٌن فً االنسان

شتوي 1222 /
 – 1قارن بٌن اللولب والواقً األنثوي من حٌث الٌة عمل كل منهما فً تنظٌم النسل ؟ (اللولب ٌمنع انزراع
الكبسولة البالستٌولٌة فً بطانة الرحم بٌنما ٌمنع الواقً األنثوي الحٌوانات المنوٌة من الوصول الى الخلٌة البٌضٌة الثانوٌة) ص 151
 – 2فسر  :ال تنضج حوصلة غراف جدٌدة داخل المبٌض ما دام الجسم االصفر نشٌطا ؟ (الن الجسم
االصفر ٌفرز كمٌات كبٌرة من هرمون بروجستٌرون وكمٌة ضئٌلة من هرمون استروجٌن  ,مما ٌمنع إفراز الهرمون المنشط للحوصلة
والهرمون األنثوي ,لذلك ال تنضج أي حوصلة جدٌدة) ص 145

ٌ – 3شترك الذكر واالنثى فً االنسان فً انتاج النسل باتحاد الجامٌت الذكري والجامٌت االنثوي ,المطلوب:

 ما اسم خالٌا المبٌض التً تبقى فً الدور التمهٌدي االول طوال فترة الطفولة ولغاٌة سن البلوغ ؟(خالٌا بٌضٌة أولٌة) ص142

 -ما دور خالٌا سرتولً فً تماٌز الطالئع المنوٌة الى حٌوانات منوٌة ؟

(تزود الطالئع المنوٌة بالغذاء أثناء

عملٌة التماٌز ,كما تساهم إفرازاتها فً دفع الحٌوانات المنوٌة نحو البربخ) ص141

 وضح اهمٌة الحبٌبات القشرٌة فً اثناء عملٌة االخصاب؟ -ما اسم الخالٌا الناتجة من انقسام الخلٌة البٌضٌة الثانوٌة بعد تلقٌحها بحٌوان منوي ؟

(ٌحدث التفاعل القشري  ...الى االنقسام) ص148

(بوٌضة ناضجة  /جسم قطبً ثان) ص148

صٌفً 1222 /
ٌ – 2طرأ على البوٌضة المخصبة تغٌرات كثٌرة فً الشهور الثالثة االولى من الحمل  ,المطلوب :
-

ما نوع االنقسامات التً تحدث للبوٌضة المخصبة فً قناة البٌض ؟
ما اسم المرحلة الجنٌنٌة التً تنزرع فً بطانة الرحم ؟ (كبسولة بالستٌولٌة ) ص 149
فً اي ٌوم بعد االخصاب تختفً المنطقة الشفافة حول البوٌضة المخصبة ؟( الٌوم الخامس) ص149
ما التغٌر الذي ٌحدث للجنٌن فً االسبوعٌن الثانً والثالث بعد االخصاب ؟ ( ٌتكون القرص الجنٌنً من
( انقسامات متساوٌة ) 149

الكتلة الخلوٌة الداخلٌة ,وٌتماٌز الى ثالث طبقات (خارجٌة  ,داخلٌة  ,وسطى )) ص 151

 - 3صنف الخالٌا التالٌة الى خالٌا احادٌة المجموعة الكروموسومٌة (  ) 1nوخالٌا ثنائٌة المجموعة
الكروموسومٌة (  - ) 2nخلٌة بٌضٌة ثانوٌة  /طالئع منوٌة  /خلٌة بٌضٌة اولٌة  /خلٌة منوٌة ام؟
 - 4فسر ٌ :تم حقن االم بالهرمون المنشط للغدد التناسلٌة فً التقنٌة التقلٌدٌة لإلخصاب الخارجً؟
(لتنشٌط المبٌض إلنتاج العدد الكافً من الخالٌا البٌضٌة الثانوٌة) .ص152

شتوي 1222 /
 – 1اذكر ثالث حاالت تستخدم فٌها التقنٌة التقلٌدٌة لإلخصاب الخارجً؟

(انسداد قناتً البٌض أو تلفهما,

الضعف المتوسط للحٌوانات المنوٌة ,عدم الحمل غٌر معروف السبب) .ص153

 – 2وضح كٌف تتم عملٌة انزراع الجنٌن فً بطانة

الرحم؟ (تبدأ عملٌة  ...حتى تندمل داخل بطانة الرحم) ص151

صٌفً 1222
11

 – 1حدد وظٌفة خالٌا سرتولً فً االنابٌب المنوٌة؟

ص 141

ٌ – 2تكون جنٌن االنسان نتٌجة اتحاد جامٌت ذكري وجامٌت انثوي  ,والمطلوب :
 ماذا ٌنتج عن المرحلة االولى من االنقسام المنصف للخلٌة البٌضٌة االولٌة فً مرحلة البلوغ ؟(خلٌة بٌضٌة ثانوٌة  /وجسم قطبً أول) ص142

-

صف تركٌب الكبسولة البالستولٌة كمرحلة من مراحل نمو جنٌن االنسان ؟(صٌ/156صبح الجنٌن كرة
مجوفة مملوءة بسائل ٌتجمع فً أحد قطبٌها مجموعة من الخالٌا تسمى الكتلة الخلوٌة الداخلٌة ,وهً خالٌا جذعٌة أولٌة ٌتشكل منها
معظم أعضاء الجنٌن المختلفة) ص149
؟ (ٌبدأ بالضمور ثم ٌضمحل وٌتالشى) ص146

 ما مصٌر الجسم االصفر فً حالة عدم حدوث الحمل -كٌف تعمل الكبسوالت الصغٌرة التً تزرع تحت الجلد على تنظٌم النسل ؟ (ص )152

شتوي 1221 /
 – 1قارن بٌن الجامٌتات المذكرة والجامٌتات االنثوٌة عند االنسان من حٌث المرحلة العمرٌة لبدء
تكوٌنها ؟ ( الذكرٌة تبدأ عند البلوغ ,وال تتوقف بعد ذلك عند الشخص الطبٌعً ,ولكنها قد تتباطأ مع تقدم العمر  /االنثوٌة ٌبدأ تكوٌنها منذ
المراحل الجنٌنٌة االولى ) ( ) 141 – 141

 – 2وضح طرٌقة الحقن المجهري للخلٌة البٌضٌة الثانوٌة ؟ ومتى ٌلجأ لهذه العملٌة ؟

( ص ) 153

 – 3حدد وظٌفة الجسم القمً للحٌوان المنوي؟ ( افراز انزٌمات هاضمة للبروتٌنات تمكن الحٌوان المنوي من تبدٌد الخالٌا
الحوصلٌة المحٌطة بالخلٌة البٌضٌة الثانوٌة ,وتثقب المنطقة الشفافة  ,فٌمر حٌوان منوي واحد فقط لٌصل الى الغشاء البالزمً للخلٌة
البٌضٌة الثانوٌة) ص 148

صٌفً 1221/
 – 1قارن بٌن اللولب والكبسوالت الصغٌرة التً تزرع تحت الجلد من حٌث دورها فً عملٌة تنظٌم النسل ؟ (
اللولب ٌمنع انزراع الكبسولة البالستٌو لٌة فً بطانة الرحم  /تحتوي الكبسوالت على هرمون بروجستٌرون الذي ٌمنع االباضة ) ص 152
 – 2حدد وظٌفة  :الجسم االصفر فً دورة المبٌض؟ (افراز هرمون بروجستٌرون وكمٌة ضئٌلة من هرمون استروجٌن) ص 153

ٌ – 3بدأ تكوٌن الحٌوانات المنوٌة فً االنابٌب المنوٌة  ,اثناء مرحلة البلوغ وتستمر مدى الحٌاة ,
المطلوب :
؟ ( خالٌا منوٌة ام  ) 2nص 141

 ما اسم الخالٌا التً تنشأ منها الحٌوانات المنوٌة سم الخالٌا التً توجد بٌنها خالٌا سرتولً ؟ ( الخالٌا المنوٌة االولٌة والثانوٌة ) ص 141 -ما عدد الحٌوانات المنوٌة التً تنتج عن االنقسام المنصف لخلٌة منوٌة ثانوٌة واحدة ؟ ( اثنان ) ص 141

شتوي 1223 /
–1
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( 1خلٌة حوصلٌة  2 /منطقة شفافة  -وظٌفة الجسم القمً افراز انزٌمات تمكن الحٌوان  –...بوٌضة ناضجة وجسم قطبً ثان) ص 154

صٌفً 1223 /
 – 1للهرمونات االنثوٌة اهمٌة كبٌرة فً عملٌات التكاثر وتكوٌن الجنٌن عند االنسان  ,والمطلوب :
؟ (زٌادة سمك بطانة  ) ...ص 146

 ما تأثٌر هرمون بروجستٌرون فً جدار الرحم كٌف استفاد االنسان من تأثٌر هرمون بروجستٌرون فً تنظٌم النسل ؟ ( استخدم على شكل حبوب /و كبسوالت صغٌرةتزرع تحت الجلد /وحقن /ولصقات)ص152

-

لماذا ٌتم حقن االم بالهرمون المنشط للغدد التناسلٌة فً تقنٌة اطفال االنابٌب ؟ (لزٌادة عدد الخالٌا البٌضٌة الثانوٌة
الملتقطة)

 – 2قارن بٌن قارن بٌن الخلٌة البٌضٌة االولٌة والخلٌة البٌضٌة الثانوٌة من حٌث المحفز على االنقسام ؟ ( خلٌة
بٌضٌة اولٌ ة  .....المحفز هرمونات جنسٌة انثوٌة  /خلٌة بٌضٌة ثانوٌة المحفز إنزٌمات الجسم القمً للحٌوان المنوي ) ص / 142ص143

شتوي 1224 /
 – 1قارن بٌن تكوٌن الجامٌت الذكري وتكوٌن الجامٌت االنثوي عند االنسان من حٌث عدد الجامٌتات
الناتجة  ..عن انقسام خلٌة اولٌة واحدة ؟ (  4حٌوانات منوٌة  /بوٌضة ناضجة واحدة  ,وثالثة اجسام قطبٌة تضمحل وتتحلل )
 – 2هناك وسائل عدة لتنظٌم النسل وتقنٌات متنوعة لعالج حاالت العقم  ,المطلوب :
 ماذا ٌنتج عن العملٌات التالٌة اثناء عملٌة االخصاب عند االنسان :** التحام الغشاء البالزمً للحٌوان المنوي مع الغشاء البالزمً للبوٌضة الثانوٌة
– انتقال نواة الحٌوان المنوي ونواة البوٌضة الى وسط البوٌضة وتحلل غالفهما ) ؟ (اخصاب /تكوٌن بوٌضة
مخصبة )2n

** اذكر تقنٌتٌن تنصح بهما االزواج الذٌن ٌعانون من قلة عدد الحٌوانات المنوٌة لمعالجة العقم ؟
 فسر  /عدم نضج حوصلة غراف جدٌدة ما دام الجسم االصفر نشٌطا ؟ ( بسبب افرازه هرمون بروجستٌرون وكمٌةضئٌلة من هرمون استروجٌن اللذان ٌثبطان انتاج هرمون المنشط للحوصلة وهرمون المنشط للجسم االصفر لذلك ال تنضج حوصلة
جراف ) ص 153

صٌفً 1224 /
 – 1فسر  /تستخدم الوسائل المٌكانٌكٌة كإحدى وسائل تنظٌم النسل؟(تمنع وصول حٌوانات منوٌة الى الخلٌة البٌضٌة الثانوٌة
واخصابها)

 – 2ماذا ٌستخدم فً القنٌة التقلٌدٌة لإلخصاب الخارجً من اجل :
؟(تنشٌط المبٌض بحقن األم بالهرمون المنشط للحوصلة األنثوي,

 زٌادة عدد الخالٌا البٌضٌة الثانوٌة -ضمان حدوث الحمل؟ (نقل  3أو  4اجنة الى الرحم )
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ٌ – 3مثل الشكل المرافق مراحل تكوٌن البوٌضة الناضجة فً انثى االنسان  ,المطلوب :
؟ (خلٌة بٌضٌة ام )

ما اسم الخلٌة رقم 1
ما عدد المجموعة الكروموسومٌة فً الخلٌة  2؟()2n
ما نوع االنقسام فً المرحلة س ؟ (االنقسام المنصف)
ما الذي ٌحفز الخلٌة  3على اكمال االنقسام ؟(إنزٌمات الجسم القمً للحٌوان المنوي)

 لماذا تتحلل وتضمحل عادة خلٌة الجسم القطبً؟(قلة كمٌة السٌتوبالزم وما ٌحتوٌه من غذاء) ما التغٌرات الهرمونٌة التً تصاحب عملٌةاالباضة خالل دورة المبٌض ؟( زٌادة واضحة فً افراز هرمونً  FSHو ) LH

شتوي 1225 /
 – 1ماذا ٌنتج عن المرحلة الثانٌة من االنقسام المنصف ل :
 -خلٌة منوٌة ثانوٌة ؟

( 4طالئع منوٌة)

 -خلٌة بٌضٌة ثانوٌة بعد تحفٌزها

؟( بوٌضة ناضجة وجسم قطبً ثان )

 – 2هناك العدٌد من العملٌات الحٌوٌة فً التكاثر وتكوٌن الجنٌن عند االنسان  ,والمطلوب :
 ما دور كل مما ٌلً فً عملٌة االخصاب  - :الجسم القمً  -الحبٌبات القشرٌة ؟** ما الحاالت التً تستخدم فٌها كل من التقنٌات التالٌة فً عملٌتً االخصاب والحمل  - ( :تجمٌد
الحٌوانات المنوٌة  -نقل الجامٌتات الى قناة البٌض ) ؟

صٌفً 1225 /
 – 1نظرا للتطور العلمً الذي تحقق فً المجاالت الطبٌة فقد اصبح باإلمكان تنظٌم النسل ومعالجة
الكثٌر من حاالت العقم بتقنٌات متنوعة عند االنسان  ,المطلوب :
 كٌف تفٌد الوسائل المٌكانٌكٌة فً تنظٌم النسل ؟ ما التقنٌة المناسبة التً تنصح بها االزواج الذٌن ٌ - ( :عانون من ضعف متوسط للحٌوانات المنوٌة /ضعف الحٌوانات المنوٌة الشدٌد /انسداد الوعاء الناقل للحٌوانات المنوٌة /حدوث اإلجهاض المتكرر)؟
 – 2ما دور هرمون بروجستٌرون فً طور الجسم االصفر من دورة المبٌض ؟ 145
 – 3ماذا ٌحدث عند الجنٌن من تغٌرات فً االسبوع الثانً والثالث من الحمل ؟ ( ص ) 151
ص151

 – 4اذا كان عدد الكروموسومات فً الخلٌة التناسلٌة االم فً كل من الخصٌة والمبٌض  46كروموسوم  ,ما
عدد الكروموسومات فً  -الخلٌة البٌضٌة االولٌة ( - )46الطالئع المنوٌة ( - )23الجسم القطبً االول ()23

شتوي 1226 /
 – 1نظرا للتطور العلمً الذي تح ّقق فً المجاالت الطبٌة المختلفة ,أصبح باإلمكان إتباع وسائل عدة فً
تنظٌم النسل ومعالجة كثٌر من حاالت العقم بتقنٌات متنوعة عند اإلنسان .والمطلوب :
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 ما االجراءات التً تلً التقاط الخالٌا البٌضٌة الثانوٌة باستخدام منظار خاص فً التقنٌة التقلٌدٌةلإلخصاب الخارجً؟ ص152
 – 2ماذا سٌحدث فً حالة  :اضمحالل الجسم األصفر فً دورة الرحم عند أنثى اإلنسان؟ ( انخفاض
نسبة هرمونً إستروجٌن و بروجستٌرون فً الدم ... ,فٌحدث الطمث ) ص146

أ – قارن بٌن الخلٌة البٌضٌة األولٌة والخلٌة البٌضٌة الثانوٌة من حٌث المحفز على االنقسام ؟
 /الثانوٌة – إنزٌمات الجسم القمً للحٌوان المنوي ) ص151

( األولٌة – الهرمونات األنثوٌة

ب – فسر  :تتجمع الخالٌا عند احد قطبً الكبسولة البالستٌولٌة فً المراحل األولى فً تكوٌن
الجنٌن عند اإلنسان ؟ ( لتكون كتلة خلوٌة داخلٌة تتكون منها اعضاء الجنٌن المختلفة ) ص149

صٌفً 1226
 – 1اذا كانت الخالٌا التناسلٌة األم فً نوع ما من الحٌوانات ( )22زوجا من الكروموسومات ,ما عدد
الكروموسومات فً كل من  :أ – الخلٌة البٌضٌة األولٌة؟ (  44كروموسوم )
ب – الجسم القطبً الثانً؟

(  22كروموسوم )

ج – خلٌة طالئع منوٌة؟

(  22كروموسوم )

 – 2أصبح باإلمكان تنظٌم النسل ومعالجة كثٌر من حاالت العقم عند اإلنسان ,والمطلوب:
أ – كٌف تساعد حبوب منع الحمل على المباعدة بٌن األحمال بهدف تنظٌم النسل؟

ص 152

ب – ما اسم التقنٌة التً تستخدم لمعالجة العقم فً كل حالة من الحاالت التالٌة:
 انسداد الوعاء الناقل؟ قلة حركة الحٌوانات المنوٌة لدى الزوج؟ ص  – 152ص 153 – 3أ – حدد المدة الزمنٌة التً تتم فٌها عملٌة - :تدفق الطمث فً دورة الرحم؟ ( من  5الى  7أٌام ) ص 146
( استخالص الحٌوانات المنوٌة من الخصٌة أو البربخ ) ص 153

ب – حدد بدقة مكان وجود :الحبٌبات القشرٌة؟

( تقع الى الداخل من الغشاء البالزمً للخلٌة البٌضٌة الثانوٌة ) ص 147
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الوحدة الثانٌة – عملٌات حٌوٌة  /الفصل الثالث  -التكاثر ونمو الجنٌن فً االنسان

شتوي 1222 /
 – 1قارن بٌن اللولب والواقً األنثوي من حٌث الٌة عمل كل منهما فً تنظٌم النسل ؟ (اللولب ٌمنع انزراع
الكبسولة البالستٌولٌة فً بطانة الرحم بٌنما ٌمنع الواقً األنثوي الحٌوانات المنوٌة من الوصول الى الخلٌة البٌضٌة الثانوٌة) ص 151
 – 2فسر  :ال تنضج حوصلة غراف جدٌدة داخل المبٌض ما دام الجسم االصفر نشٌطا ؟ (الن الجسم
االصفر ٌفرز كمٌات كبٌرة من هرمون بروجستٌرون وكمٌة ضئٌلة من هرمون استروجٌن  ,مما ٌمنع إفراز الهرمون المنشط للحوصلة
والهرمون األنثوي ,لذلك ال تنضج أي حوصلة جدٌدة) ص 145

ٌ – 3شترك الذكر واالنثى فً االنسان فً انتاج النسل باتحاد الجامٌت الذكري والجامٌت االنثوي ,المطلوب:

 ما اسم خالٌا المبٌض التً تبقى فً الدور التمهٌدي االول طوال فترة الطفولة ولغاٌة سن البلوغ ؟(خالٌا بٌضٌة أولٌة) ص142

 -ما دور خالٌا سرتولً فً تماٌز الطالئع المنوٌة الى حٌوانات منوٌة ؟

(تزود الطالئع المنوٌة بالغذاء أثناء

عملٌة التماٌز ,كما تساهم إفرازاتها فً دفع الحٌوانات المنوٌة نحو البربخ) ص141

 وضح اهمٌة الحبٌبات القشرٌة فً اثناء عملٌة االخصاب؟ -ما اسم الخالٌا الناتجة من انقسام الخلٌة البٌضٌة الثانوٌة بعد تلقٌحها بحٌوان منوي ؟

(ٌحدث التفاعل القشري  ...الى االنقسام) ص148

(بوٌضة ناضجة  /جسم قطبً ثان) ص148

صٌفً 1222 /
ٌ – 2طرأ على البوٌضة المخصبة تغٌرات كثٌرة فً الشهور الثالثة االولى من الحمل  ,المطلوب :
-

ما نوع االنقسامات التً تحدث للبوٌضة المخصبة فً قناة البٌض ؟
ما اسم المرحلة الجنٌنٌة التً تنزرع فً بطانة الرحم ؟ (كبسولة بالستٌولٌة ) ص 149
فً اي ٌوم بعد االخصاب تختفً المنطقة الشفافة حول البوٌضة المخصبة ؟( الٌوم الخامس) ص149
ما التغٌر الذي ٌحدث للجنٌن فً االسبوعٌن الثانً والثالث بعد االخصاب ؟ ( ٌتكون القرص الجنٌنً من
( انقسامات متساوٌة ) 149

الكتلة الخلوٌة الداخلٌة ,وٌتماٌز الى ثالث طبقات (خارجٌة  ,داخلٌة  ,وسطى )) ص 151

 - 3صنف الخالٌا التالٌة الى خالٌا احادٌة المجموعة الكروموسومٌة (  ) 1nوخالٌا ثنائٌة المجموعة
الكروموسومٌة (  - ) 2nخلٌة بٌضٌة ثانوٌة  /طالئع منوٌة  /خلٌة بٌضٌة اولٌة  /خلٌة منوٌة ام؟
 - 4فسر ٌ :تم حقن االم بالهرمون المنشط للغدد التناسلٌة فً التقنٌة التقلٌدٌة لإلخصاب الخارجً؟
(لتنشٌط المبٌض إلنتاج العدد الكافً من الخالٌا البٌضٌة الثانوٌة) .ص152

شتوي 1222 /
 – 1اذكر ثالث حاالت تستخدم فٌها التقنٌة التقلٌدٌة لإلخصاب الخارجً؟

(انسداد قناتً البٌض أو تلفهما,

الضعف المتوسط للحٌوانات المنوٌة ,عدم الحمل غٌر معروف السبب) .ص153

 – 2وضح كٌف تتم عملٌة انزراع الجنٌن فً بطانة

الرحم؟ (تبدأ عملٌة  ...حتى تندمل داخل بطانة الرحم) ص151

صٌفً 1222
17

 – 1حدد وظٌفة خالٌا سرتولً فً االنابٌب المنوٌة؟

ص 141

ٌ – 2تكون جنٌن االنسان نتٌجة اتحاد جامٌت ذكري وجامٌت انثوي  ,والمطلوب :
 ماذا ٌنتج عن المرحلة االولى من االنقسام المنصف للخلٌة البٌضٌة االولٌة فً مرحلة البلوغ ؟(خلٌة بٌضٌة ثانوٌة  /وجسم قطبً أول) ص142

-

صف تركٌب الكبسولة البالستولٌة كمرحلة من مراحل نمو جنٌن االنسان ؟(صٌ/156صبح الجنٌن كرة
مجوفة مملوءة بسائل ٌتجمع فً أحد قطبٌها مجموعة من الخالٌا تسمى الكتلة الخلوٌة الداخلٌة ,وهً خالٌا جذعٌة أولٌة ٌتشكل منها
معظم أعضاء الجنٌن المختلفة) ص149
؟ (ٌبدأ بالضمور ثم ٌضمحل وٌتالشى) ص146

 ما مصٌر الجسم االصفر فً حالة عدم حدوث الحمل -كٌف تعمل الكبسوالت الصغٌرة التً تزرع تحت الجلد على تنظٌم النسل ؟ (ص )152

شتوي 1221 /
 – 1قارن بٌن الجامٌتات المذكرة والجامٌتات االنثوٌة عند االنسان من حٌث المرحلة العمرٌة لبدء
تكوٌنها ؟ ( الذكرٌة تبدأ عند البلوغ ,وال تتوقف بعد ذلك عند الشخص الطبٌعً ,ولكنها قد تتباطأ مع تقدم العمر  /االنثوٌة ٌبدأ تكوٌنها منذ
المراحل الجنٌنٌة االولى ) ( ) 141 – 141

 – 2وضح طرٌقة الحقن المجهري للخلٌة البٌضٌة الثانوٌة ؟ ومتى ٌلجأ لهذه العملٌة ؟

( ص ) 153

 – 3حدد وظٌفة الجسم القمً للحٌوان المنوي؟ ( افراز انزٌمات هاضمة للبروتٌنات تمكن الحٌوان المنوي من تبدٌد الخالٌا
الحوصلٌة المحٌطة بالخلٌة البٌضٌ ة الثانوٌة ,وتثقب المنطقة الشفافة  ,فٌمر حٌوان منوي واحد فقط لٌصل الى الغشاء البالزمً للخلٌة
البٌضٌة الثانوٌة) ص 148

صٌفً 1221/
 – 1قارن بٌن اللولب والكبسوالت الصغٌرة التً تزرع تحت الجلد من حٌث دورها فً عملٌة تنظٌم النسل ؟ (
اللولب ٌمنع انزراع الكبسولة البالستٌولٌة فً بطانة الرحم  /تحتوي الكبسوالت على هرمون بروجستٌرون الذي ٌمنع االباضة ) ص 152
 – 2حدد وظٌفة  :الجسم االصفر فً دورة المبٌض؟ (افراز هرمون بروجستٌرون وكمٌة ضئٌلة من هرمون استروجٌن) ص 153

ٌ – 3بدأ تكوٌن الحٌوانات المنوٌة فً االنابٌب المنوٌة  ,اثناء مرحلة البلوغ وتستمر مدى الحٌاة ,
المطلوب :
؟ ( خالٌا منوٌة ام  ) 2nص 141

 ما اسم الخالٌا التً تنشأ منها الحٌوانات المنوٌة سم الخالٌا التً توجد بٌنها خالٌا سرتولً ؟ ( الخالٌا المنوٌة االولٌة والثانوٌة ) ص 141 -ما عدد الحٌوانات المنوٌة التً تنتج عن االنقسام المنصف لخلٌة منوٌة ثانوٌة واحدة ؟ ( اثنان ) ص 141

شتوي 1223 /
–1
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( 1خلٌة حوصلٌة  2 /منطقة شفافة  -وظٌفة الجسم القمً افراز انزٌمات تمكن الحٌوان  –...بوٌضة ناضجة وجسم قطبً ثان) ص 154

صٌفً 1223 /
 – 1للهرمونات االنثوٌة اهمٌة كبٌرة فً عملٌات التكاثر وتكوٌن الجنٌن عند االنسان  ,والمطلوب :
؟ (زٌادة سمك بطانة  ) ...ص 146

 ما تأثٌر هرمون بروجستٌرون فً جدار الرحم كٌف استفاد االنسان من تأثٌر هرمون بروجستٌرون فً تنظٌم النسل ؟ ( استخدم على شكل حبوب /و كبسوالت صغٌرةتزرع تحت الجلد /وحقن /ولصقات)ص152

-

لماذا ٌتم حقن االم بالهرمون المنشط للغدد التناسلٌة فً تقنٌة اطفال االنابٌب ؟ (لزٌادة عدد الخالٌا البٌضٌة الثانوٌة
الملتقطة)

 – 2قارن بٌن قارن بٌن الخلٌة البٌضٌة االولٌة والخلٌة البٌضٌة الثانوٌة من حٌث المحفز على االنقسام ؟ ( خلٌة
بٌضٌة اولٌة  .....المحفز هرمونات جنسٌة انثوٌة  /خلٌة بٌضٌة ثانوٌة المحفز إنزٌمات الجسم القمً للحٌوان المنوي ) ص / 142ص143

شتوي 1224 /
 – 1قارن بٌن تكوٌن الجامٌت الذكري وتكوٌن الجامٌت االنثوي عند االنسان من حٌث عدد الجامٌتات
الناتجة  ..عن انقسام خلٌة اولٌة واحدة ؟ (  4حٌوانات منوٌة  /بوٌضة ناضجة واحدة  ,وثالثة اجسام قطبٌة تضمحل وتتحلل )
 – 2هناك وسائل عدة لتنظٌم النسل وتقنٌات متنوعة لعالج حاالت العقم  ,المطلوب :
 ماذا ٌنتج عن العملٌات التالٌة اثناء عملٌة االخصاب عند االنسان :** التحام الغشاء البالزمً للحٌوان المنوي مع الغشاء البالزمً للبوٌضة الثانوٌة
– انتقال نواة الحٌوان المنوي ونواة البوٌضة الى وسط البوٌضة وتحلل غالفهما ) ؟ (اخصاب /تكوٌن بوٌضة
مخصبة )2n

** اذكر تقنٌتٌن تنصح بهما االزواج الذٌن ٌعانون من قلة عدد الحٌوانات المنوٌة لمعالجة العقم ؟
 فسر  /عدم نضج حوصلة غراف جدٌدة ما دام الجسم االصفر نشٌطا ؟ ( بسبب افرازه هرمون بروجستٌرون وكمٌةضئٌلة من هرمون استروجٌن اللذان ٌثبطان انتاج هرمون المنشط للحوصلة وهرمون المنشط للجسم االصفر لذلك ال تنضج حوصلة
جراف ) ص 153

صٌفً 1224 /
 – 1فسر  /تستخدم الوسائل المٌكانٌكٌة كإحدى وسائل تنظٌم النسل؟(تمنع وصول حٌوانات منوٌة الى الخلٌة البٌضٌة الثانوٌة
واخصابها)

 – 2ماذا ٌستخدم فً القنٌة التقلٌدٌة لإلخصاب الخارجً من اجل :
؟(تنشٌط المبٌض بحقن األم بالهرمون المنشط للحوصلة األنثوي,

 زٌادة عدد الخالٌا البٌضٌة الثانوٌة -ضمان حدوث الحمل؟ (نقل  3أو  4اجنة الى الرحم )
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ٌ – 3مثل الشكل المرافق مراحل تكوٌن البوٌضة الناضجة فً انثى االنسان  ,المطلوب :
؟ (خلٌة بٌضٌة ام )

ما اسم الخلٌة رقم 1
ما عدد المجموعة الكروموسومٌة فً الخلٌة  2؟()2n
ما نوع االنقسام فً المرحلة س ؟ (االنقسام المنصف)
ما الذي ٌحفز الخلٌة  3على اكمال االنقسام ؟(إنزٌمات الجسم القمً للحٌوان المنوي)

 لماذا تتحلل وتضمحل عادة خلٌة الجسم القطبً؟(قلة كمٌة السٌتوبالزم وما ٌحتوٌه من غذاء) ما التغٌرات الهرمونٌة التً تصاحب عملٌةاالباضة خالل دورة المبٌض ؟( زٌادة واضحة فً افراز هرمونً  FSHو ) LH

شتوي 1225 /
 – 1ماذا ٌنتج عن المرحلة الثانٌة من االنقسام المنصف ل :
 -خلٌة منوٌة ثانوٌة ؟

( 4طالئع منوٌة)

 -خلٌة بٌضٌة ثانوٌة بعد تحفٌزها

؟( بوٌضة ناضجة وجسم قطبً ثان )

 – 2هناك العدٌد من العملٌات الحٌوٌة فً التكاثر وتكوٌن الجنٌن عند االنسان  ,والمطلوب :
 ما دور كل مما ٌلً فً عملٌة االخصاب  - :الجسم القمً  -الحبٌبات القشرٌة ؟** ما الحاالت التً تستخدم فٌها كل من التقنٌات التالٌة فً عملٌتً االخصاب والحمل  - ( :تجمٌد
الحٌوانات المنوٌة  -نقل الجامٌتات الى قناة البٌض ) ؟

صٌفً 1225 /
 – 1نظرا للتطور العلمً الذي تحقق فً المجاالت الطبٌة فقد اصبح باإلمكان تنظٌم النسل ومعالجة
الكثٌر من حاالت العقم بتقنٌات متنوعة عند االنسان  ,المطلوب :
 كٌف تفٌد الوسائل المٌكانٌكٌة فً تنظٌم النسل ؟ ما التقنٌة المناسبة التً تنصح بها االزواج الذٌن ٌ - ( :عانون من ضعف متوسط للحٌوانات المنوٌة /ضعف الحٌوانات المنوٌة الشدٌد /انسداد الوعاء الناقل للحٌوانات المنوٌة /حدوث اإلجهاض المتكرر)؟
 – 2ما دور هرمون بروجستٌرون فً طور الجسم االصفر من دورة المبٌض ؟ 145
 – 3ماذا ٌحدث عند الجنٌن من تغٌرات فً االسبوع الثانً والثالث من الحمل ؟ ( ص ) 151
ص151

 – 4اذا كان عدد الكروموسومات فً الخلٌة التناسلٌة االم فً كل من الخصٌة والمبٌض  46كروموسوم  ,ما
عدد الكروموسومات فً  -الخلٌة البٌضٌة االولٌة ( - )46الطالئع المنوٌة ( - )23الجسم القطبً االول ()23

شتوي 1226 /
 – 1نظرا للتطور العلمً الذي تح ّقق فً المجاالت الطبٌة المختلفة ,أصبح باإلمكان إتباع وسائل عدة فً
تنظٌم النسل ومعالجة كثٌر من حاالت العقم بتقنٌات متنوعة عند اإلنسان .والمطلوب :
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 ما االجراءات التً تلً التقاط الخالٌا البٌضٌة الثانوٌة باستخدام منظار خاص فً التقنٌة التقلٌدٌةلإلخصاب الخارجً؟ ص152
 – 2ماذا سٌحدث فً حالة  :اضمحالل الجسم األصفر فً دورة الرحم عند أنثى اإلنسان؟ ( انخفاض
نسبة هرمونً إستروجٌن و بروجستٌرون فً الدم ... ,فٌحدث الطمث ) ص146

أ – قارن بٌن الخلٌة البٌضٌة األولٌة والخلٌة البٌضٌة الثانوٌة من حٌث المحفز على االنقسام ؟
 /الثانوٌة – إنزٌمات الجسم القمً للحٌوان المنوي ) ص151

( األولٌة – الهرمونات األنثوٌة

ب – فسر  :تتجمع الخالٌا عند احد قطبً الكبسولة البالستٌولٌة فً المراحل األولى فً تكوٌن
الجنٌن عند اإلنسان ؟ ( لتكون كتلة خلوٌة داخلٌة تتكون منها اعضاء الجنٌن المختلفة ) ص149

صٌفً 1226
 – 1اذا كانت الخالٌا التناسلٌة األم فً نوع ما من الحٌوانات ( )22زوجا من الكروموسومات ,ما عدد
الكروموسومات فً كل من  :أ – الخلٌة البٌضٌة األولٌة؟ (  44كروموسوم )
ب – الجسم القطبً الثانً؟

(  22كروموسوم )

ج – خلٌة طالئع منوٌة؟

(  22كروموسوم )

 – 2أصبح باإلمكان تنظٌم النسل ومعالجة كثٌر من حاالت العقم عند اإلنسان ,والمطلوب:
أ – كٌف تساعد حبوب منع الحمل على المباعدة بٌن األحمال بهدف تنظٌم النسل؟

ص 152

ب – ما اسم التقنٌة التً تستخدم لمعالجة العقم فً كل حالة من الحاالت التالٌة:
 انسداد الوعاء الناقل؟ قلة حركة الحٌوانات المنوٌة لدى الزوج؟ ص  – 152ص 153 – 3أ – حدد المدة الزمنٌة التً تتم فٌها عملٌة - :تدفق الطمث فً دورة الرحم؟ ( من  5الى  7أٌام ) ص 146
( استخالص الحٌوانات المنوٌة من الخصٌة أو البربخ ) ص 153

ب – حدد بدقة مكان وجود :الحبٌبات القشرٌة؟

( تقع الى الداخل من الغشاء البالزمً للخلٌة البٌضٌة الثانوٌة ) ص 147
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