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 األسئلة المقترحة للفصل الثالث ) تكوين الجنين (
 ( 1025)  الصيفيةالدورة  
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 (  841ص)  ٚهٙ: رٛذاً ٔأرت ػًب ًّٚخم انشكم انًزبٔس يشاصم تكٍٕٚ انضٕٛاَبد انًُٕٚخ فٙ اإلَغبٌ, ادسع -أ    

 
 (؟ 5, 3,  8 عى انخالٚب انتٙ تًخهٓب االسلبو ) -8

    عى انًشاصم ) أ , ة , د (؟ -2
 ة                       د                                                         يب ػذد انكشٔيٕعٕيبد فٙ انخالٚب -3  

 (؟ 4,  2)    

 8أ                2        يب انز٘ ٚغبػذ انطالئغ انًُٕٚخ إنٗ انتًبٚض                                                                          -4

 3                      4           خ؟                                                          إنٗ صٕٛاَبد يُٕٚ    

  

                                                                       5 
 

 

 ( 858ص ) ٚهٙ:  ًٚخم انشكم انًزبٔس يشاصم تكٍٕٚ انجٕٚعبد فٙ أَخٗ اإلَغبٌ, ادسعّ رٛذاً ٔأرت ػًب  -ة

                    
 (؟ 5, 3,  8 عى انخالٚب انتٙ تًخهٓب االسلبو ) 8

 د                                                                                       عى انًشاصم ) أ , ة , د (؟ -2

            4                                      (؟   4,  2يب ػذد انكشٔيٕعٕيبد فٙ انخالٚب )  -3

 3         يب انز٘ ٚضج انخهٛخ انجٛعٛخ انخبَٕٚخ نهذخٕل فٙ انًشصهخ انخبَٙ                                -4

 ة                              يٍ االَمغبو انًُّصف؟                                                                                

 5                          (؟ 5نًبرا تعًضم ٔتتضهم انخهٛخ انًشبس إنٛٓب ثبنشلى )  -5  
 

 8   أ               2                                                                                                                                             

                                                                                            
 

 ( 855ص ) ٚهٙ:  ًٚخم انشكم انًزبٔس يشاصم تكٍٕٚ انزٍُٛ فٙ أَخٗ اإلَغبٌ, ادسعّ رٛذاً ٔأرت ػًب -د

                    
 ( فٙ انشكم؟ 4,  3, 2, 8) واألسلبإنٗ يبرا تشٛش  -8

 انزٍُٛ فٙ ثطبَخ انشصى؟ كٛف تتى ػًهٛخ اَضساع -2

 كى تغتغشق ػًهٛخ تكٍٕٚ انتٕتخ ثؼذ اإلخصبة؟ -3

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انغؤال األٔل
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 ( 855ص )ٔأرت ػًب ٚهٙ: ًٚخم انشكم انًزبٔس يشاصم اختشاق انضٕٛاٌ انًُٕ٘ نهخهٛخ انجٛعٛخ انخبَٕٚخ, ادسعّ رٛذاً   -د

 

                    

 تتى ػًهٛخ اإلخصبة؟ أٍٚ -8

 ُٕ٘ غجمخ انخالٚب انضٕصهٛخًكٛف ٚختشق انضٕٛاٌ ان -2
 خ انخبَٕٚخ؟نهخهٛخ انجٛعّٛ     

 يب أًْٛخ انضجٛجبد انمششٚخ؟ -3

 ( فٙ انشكم؟ 4,  3, 2, 8إنٗ يبرا تشٛش األسلبو)  -4

 

 

 

 
 ػًب ٚهٙ َخٗ اإلَغبٌ, ادسعّ رٛذاً ٔأرتانغؤال انخبيظ: ًٚخم انشكم انًزبٔس يشاصم دٔسح انشصى فٙ أ -ْـ

                 

 (2,  8عى انطٕسٍٚ انًشبس إنًٛٓب ثبنشلًٍٛ )  -8

 يب تأحٛش اَخفبض يغتٕٖ ثشٔرغتشٌٔ فٙ انذو؟ -2

 غٕس انزغى األصفش فٙ دٔسح انًجٛط نإلَغبٌ ٚمبثهّ -3

 ( 853ص )   فٙ دٔسح انشصى؟    

 

 

 

 

 
 ح انًجٛط ػُذ أَخٗ اإلَغبٌ ٔانًطهٕة:ًٚخم انشكم انًزبٔس دٔس -ٔ

 

 (؟ 2, 8عى انطٕسٍٚ انًشبس إنًٛٓب ثبنشلًٍٛ )  -8

 يب تأحٛش ْشيٌٕ اعتشٔرٍٛ انًفشص يٍ انضٕصهخ  -2

 انُبظزخ ػهٗ انشصى؟    

 يب انتغٛش انٓشيَٕٙ انُبتذ ػُذ اظًضالل انزغى األصفش؟ -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انغؤال انخبَٙ 
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 غبٌ ٔػًهٛخ اإلخصبة ٔتكٍٕٚ انزٍُٛ:فًٛب ٚتؼهك ثذٔسح انضٛط فٙ أَخٗ اإلَ

 

 (853 – 852ص )  يبرا ٚضذث فٙ انذٔسح انشٓشٚخ ػُذ أَخٗ اإلَغبٌ َتٛزخ كم يًب ٚأتٙ:  -أ

 صٚبدح َغجخ اعتشٔرٍٛ فٙ انذو؟ -8

 اَخفبض يغتٕٖ ْشيٌٕ ثشٔرغتشٌٔ فٙ انذو؟ -2

 

 ( 853ص )  ٕة:ثشٔرغتشٌٔ أصذ انٓشيَٕبد انتٙ تؤحش فٙ دٔسح انضٛط, انًطهْشيٌٕ   -ة

 يٍ أٍٚ ٚفشص ْزا انٓشيٌٕ؟ -8

 يب انٕظبئف انتٙ ٚمٕو ثٓب؟  -2

 

                                                         (854ص ) ؟ انتٙ تضذث َتٛزخ نذخٕل سأط انضٕٛاٌ انًُٕ٘ إنٗ انخهٛخ انجٛعٛخ انخبَٕٚخ يب انتغٛشاد -د 

 
  ب ُٚبعت كم ػجبسح يٍ انؼجبساد انتبنٛخ:اختش يٍ انصُذٔق انًزبٔس ي -د  

 

 خهٛخ؟ 86تصجش انجٕٚعخ انًخصجخ يكَٕخ يٍ  -8

 تضذث فٙ انٕٛو انشاثغ ػشش نهذٔسح انشٓشٚخ؟ -2

 ٚفشص انجشٔرغتشٌٔ فٙ انُصف انخبَٙ يٍ انذٔسح انشٓشٚخ؟ -3

 ًُٚغ اَضساع انكجغٕنخ انجالعتٕنٛخ فٙ رذاس انشصى؟  -4

 

  
 (856ص)  خ تكٍٕٚ انزٍُٛ فٙ أَخٗ اإلَغبٌ أرت ػًب ٚهٙ:فًٛب ٚتؼهك ثؼًهٛ -ْـ

 كى تغتغشق ػًهٛخ تكٍٕٚ انتٕتخ ثؼذ اإلخصبة؟ -8

 كٛف تتى ػًهٛخ اَضساع انزٍُٛ فٙ سصى األو؟ -2

 يتٗ تجذأ انخُٛبد انمهجٛخ ثبنُجط؟ -3

                      
 

  

 فًٛب ٚتؼهك ثتُظٛى انُغم ٔتكُٕنٕرٛب اإلخصبة ٔانضًم: 

 

 (868ص )  ذ األرُخ فٙ انًغتشفٛبد انتٙ تغتخذو تكُٕنٕرٛب اإلخصبة خبسد انشصى, ٔانًطهٕة:ٛتُتشش تكُٕنٕرٛب تزً -أ 

 يب أًْٛخ ْزِ انتكُٕنٕرٛب؟ -8

 كٛف تتى ػًهٛخ تزًٛذ األرُخ ٔاالصتفبظ ثٓب؟ -2

                  

 (861ص  ) تؼتجش غشٚمخ األلشاص يٍ ٔعبئم تُظٛى انُغم, انًطهٕة:  -ة
ٌ ْزِ األلشاص؟ -8      ّٕ  يب آنٛخ ػًهٓب نًُغ انضًم؟ -2        يى تتك

     

 

 (861ص )  تؼتجش غشٚمخ يغتضعشاد انجشٔرغتشٌٔ يٍ ٔعبئم تُظٛى انُغم, انًطهٕة: -د 

 

 كٛف تغتخذو ْزِ انطشٚمخ؟ -8

 اإلثبظخ

 انهٕنت

 انطًج

 انتٕتخ

 انزغى األصفش

 انغؤال انخبنج
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 يب آنٛخ ػًهٓب نًُغ انضًم؟ -2

 كى ٚذٔو تأحٛش ْزِ انًغتضعشاد؟ -3

 

 ٔانًطهٕة: خذو غشٚمخ َمم انزبيٛتبد إنٗ لُبح انجٛط فٙ انًغتشفٛبد انتٙ تغتخذو تكُٕنٕرٛب اإلخصبة خبسد انشصى,تغت -د 

 

 كٛف تغتخذو ْزِ انطشٚمخ؟ -8

 يبرا ٚشتشغ نُزبس ْزِ انؼًهٛخ؟ -2

 

 (851ص )  كٛف تتى ػًهٛخ تغزٚخ انزٍُٛ؟  -ْـ

 
 تغبع ٔانتًذد, يشصهخ خشٔد انٕنٛذ, يشصهخ خشٔد انًشًٛخ انًطهٕة:يشصهخ اال تمغى ػًهٛخ انًخبض إنٗ حالحخ ألغبو, -ٔ

 

 تتجغ انتغٛشاد انتٙ تضذث فٙ كم يشصهخ؟ -8
 

 (851ص) تؼتجش انطشٚمخ انُظًٛخ يٍ ٔعبئم تُظٛى انُغم, انًطهٕة:  -ص

 

 يب آنٛخ ػًهٓب نًُغ انضًم؟ -8

 

 

 

 

 :أعئهخ ػهم
 ( 851ص )  بظزخ؟ال ٚضتٕ٘ يجٛط أَخٗ اإلَغبٌ ػهٗ ثٕٚعبد َ -8

 ( 853ص )  داخم انًجٛط يب داو انزغى األصفش َشٛطبً؟ ٕصهخ غشاف رذٚذحتُعذ صال  -2

 854ص  لهخ اصتًبل دخٕل صٕٛاٌ يُٕ٘ آخش إنٗ انجٕٚعخ ثؼذ إخصبثٓب؟ -3

 ( 854ص )  لذسح انضٕٛاٌ انًُٕ٘ ػهٗ اختشاق غجمخ انخالٚب انضٕصهٛخ انًضٛطخ ثبنخهٛخ انجٛعّٛخ انخبَٕٚخ؟ -4

 ( 868ص  )(؟ IVFٚتى صمٍ األو ثبنٓشيٌٕ انًُشػ نهغذد انتُبعهٛخ فٙ تمُٛخ أغفبل األَبثٛت)  -5

 ( 841ص )  ٔرٕد خالٚب عٛشتٕنٙ ثٍٛ انخالٚب انًُٕٚخ األٔنٛخ ٔانخبَٕٚخ فٙ انخصٛخ؟ -6

 ( 852ص )  ػبدح ٚكٌٕ االصتًبل األكجش نإلخصبة فٙ يُتصف انذٔسح انشٓشٚخ نهًشأح؟ -1

 ( 854ص )  دخٕل صٕٛاٌ يُٕ٘ ٔاصذ إنٗ انخهٛخ انجٛعٛخ انخبَٕٚخ فٙ أحُبء ػًهٛخ اإلخصبة؟ -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أعئهخ انًمبسَخ:

 انغؤال انشاثغ

 انغؤال انخبيظ
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 (851 – 841ص)  ؟ فٙ اإلَغبٌ يب انفشق ثٍٛ تكٍٕٚ انضٕٛاَبد انًُٕٚخ ٔتكٍٕٚ انجٕٚعبد -أ

 

 لبسٌ ثٍٛ انزبيٛتبد انزكشّٚخ ٔاألَخّٕٚخ يٍ صٛج:  -ة

 

 كٛفٛخ انٕصٕل إنٗ يشصهخ انُعذ -3هخ انؼًشٚخ نجذء اإلَتبد                                  انًشص -8

 انمذسح ػهٗ انضشكخ -4ػذد انزبيٛتبد انُبتزخ                                           -2

 

 يبد دٔس كم يًب ٚهٙ: -د

 

ٙ فٙ انضٕٛاٌ انًُٕ٘ -2    انجشٔرغتشٌٔ فٙ غٕس اإلفشاص                           -8 ًّ  انزغى أنم

 خالٚب عٛشتٕنٙ -4انمشص انزُُٛٙ                                                  -3

 

 ( 868تتجغ ثخطٕاد كٛف تضذث ػًهٛخ اإلخصبة خبسد انشصى ) أغفبل األَبثٛت (؟  ) ص  -د

 

 

 


