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 اسئلة موضوعٌة لفصل التكاثر الجنسً

 :لكل من االسئلة االتٌة  الفراغ السؤال االول : اكمل

 اهمٌة التكاثر الجنسً للكائنات الحٌة هو :  -1

 ٌتم تكوٌن الحٌوانات المنوٌة عند ذكر االنسان فً :  -7

 ٌتم تكوٌن الحٌوانات المنوٌة عند :  -0

 المدة الزمنٌة الالزمة لتكوٌن الحٌوانات المنوٌة هً :  -7

 المنوٌة عند ذكر االنسان هً : مراحل تكوٌن الحٌوانات  -5

 ة هو : بنوع االنمسام للبوٌضة المخص -2

 نوع االنمسام للخالٌا المنوٌة االم هو :  -4

 الناتج من انمسام الخالٌا المنوٌة االم هو :  -8

 ٌستمر الذكر فً انتاج الحٌوانات المنوٌة طوال عمره بسبب :  -9

 ح : بً تزداد فً الحجم تصالخالٌا المنوٌة االم التالناتجة من انمسام  االخالٌ -17

 نوع االنمسام للخالٌا المنوٌة االولٌة هو :  -11

 الخالٌا الناتجة من انمسام الخالٌا المنوٌة االولٌة هو :  -17

 نوع االنمسام للخالٌا المنوٌة الثانوٌة هو :  -10

 الخالٌا الناتجة من انمسام الخالٌا المنوٌة الثانوٌة هً :  -17

 انمسام خلٌة منوٌة اولٌة واحدة هو : عدد الطالئع المنوٌة الناتجة من  -15

 هو :واحدة عدد الطالئع المنوٌة الناتجة من انمسام خلٌة منوٌة ثانوٌة  -12

 الطالئع المنوٌة تتحول نتٌجة النضج والتماٌز الى :  -14

 صفر الذكري من : ٌفرز الهرمون المنشط للجسم اال -18

 ٌعمل الهرمون المنشط للجسم االصفر الذكري على :  -19

 :  ٌفرز هرمون التستوستٌرون من -77

 ٌعمل هرمون التستوستٌرون على :   -71

 تحتوي افرازات الحوصلتان المنوٌتان على :  -77

 ٌعمل سكر الفركتوز المفرز من الحوصلتان المنوٌتان على :  -70

 : على ل افرازات غدة البروستات متع -77

 تعمل افرازات غدتً كوبر على :  -75

 تساهم خالٌا سٌرتولً فً نضج وتماٌز الطالئع المنوٌة الى حٌوانات منوٌة من خالل :  -72

 ٌتم تكوٌن البوٌضات عند انثى االنسان فً :  -74

 ٌتم تكوٌن البوٌضات عند انثى االنسان عند : -78

 المراحل لتكوٌن البوٌضات هً :  -79

 تنشأ البوٌضات عند انثى االنسان من : -07

 هً : عند انثى االنسان الخالٌا التناسلٌة االولٌة  -01

 ٌضات فً انمسام الخالٌا : تبدأ المرحلة االولى من تكوٌن البو -07

 نوع االنمسام للخلٌة التناسلٌة االولٌة هو :  -00

 م الخالٌا التناسلٌة االولٌة هً : الخالٌا الناتجة من انمسا -07

 ح : بتنمو وتتماٌز وتزداد فً الحجم تصالخالٌا البٌضٌة االم التً  -05

 تبدا الخلٌة البٌضٌة االولٌة مرحلة االنمسام :  -02

 تتولف الخالٌا الٌضٌة االولٌة فً الطور :  -04

 تبمى الخالٌا الٌضٌة االولٌة داخل حوصالت اولٌة فً طور :  -08

 لوغ الفتاة هو : باطول طور فً تكوٌن البوٌضات وٌستمر منذ الطفولة ولغاٌة سن  -09

 تكمل الخالٌا الٌضٌة االولٌة مرحلة االنمسام المنصف االول للخالٌا البٌضٌة االولٌة تاثٌر : تس -77

 ٌنتج من استكمال الخلٌة البٌضٌة االولٌة للمرحلة االولى من االنمسام المنصف : -71

 دأ الخالٌا البٌضٌة الثانوٌة مرحلة االنمسام المنصف الثانً وتتولف فً الطور : بت -77
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 البٌضٌة الثانوٌة مرحلة االنمسام المنصف الثانً بتاثٌر :  تستكمل الخالٌا -70

 ٌض هً : بالتً تتواجد فً لناة ال ةالخلٌ -77

 فً لناة البٌض بحٌوان منوي فانها :  ةاذا تعذر تلمٌح الخالٌا البٌضٌة الثانوٌ -75

 : عدد االجسام المطبٌة الناتجة من خلٌة بٌضٌة اولٌة واحدة نتٌجة االنمسام المنصف االول هً  -72

 عدد االجسام المطبٌة الناتجة من انمسام الخلٌة البٌضٌة االولٌة :  -74

 تتحلل االجسام المطبٌة بسبب :  -78

 ضات الناضجة من انمسام خلٌة بٌضٌة اولٌة واحدة هو : ٌوعدد الب -79

 على المبٌض تعمل على : عند انثى االنسان التغٌرات الشهرٌة  -57

 ى : التغٌرات الشهرٌة عند انثى االنسان على الرحم تعمل عل -51

 فترة الخصوبة هً :  -57

 : مدة مر التغٌرات الدورٌة الشهرٌة  تست -50

 اطوار دورة المبٌض هً :  -57

 وار دورة الرحم هً : طا -55

 طور الحوصلة ٌستمر مدة من :  -52

 فً طور الحوصلة تفرز النخامٌة االمامٌة هرمون :  -54

 على : (   FSH) ٌعمل الهرمون المنشط للحوصلة  -58

 تفرز الحوصلة االولٌة اثناء نضجها هرمون :  -59

 بدأ باالتفاع هو : الهرمون الذي ٌكون افرازه فً بداٌة طور الحوصلة منخفضا ثم ٌ -27

 عدد الخالٌا البٌضٌة االولٌة التً تنضج شهرٌا من احد المبٌضٌن هو :  -21

 وظٌفة هرمون االستروجٌن المفرز من الحوصلة االولٌة اثناء نضجها على الهرمونات هو :  -27

 ٌتم تثبٌط افراز الهرمون المنشط للحوصلة فً طور الحوصلة بسبب :  -20

 االباضة تحدث االباضة فً الٌوم : فً طور  -27

 ارتفاع هرمون االستروجٌن فً الدم فً طور االباضة :  بٌسب -25

 تفرز تحت المهاد :  -22

 على :  GnRHٌعمل هرمون  -24

 من : االنثوي ٌفرز الهرمون المنشط للجسم االصفر  -28

 : ٌعمل الهرمون المنشط للجسم االصفر االنثوي على  -29

 :  LH\FSHمستوى هرمون  تفاع فًارٌالحظ  -47

 اضة تنطلك الخلٌة البٌضٌة الثانوٌة باتجاه : بفً طور اال -41

 ماٌا حوصلة غراف : بتشكل  -47

 عد االباضة هرمونً : بٌفرز الجسم االصفر  -40

 ٌعمل هرمون االستروجٌن والبروجسترون المفرزان من الجسم االصفر على :  -47

 ال ٌمكن انضاج حوصالت اولٌة جدٌدة ما دام :  -45

 د عدم حدوث حمل ٌمل افراز : عن -42

 عند انخفاض تركٌز الهرمون المنشط للجسم االصفر االنثوي فً حالة عدم حدوث حمل ٌحدث :  -44

 الهرمون الذي ٌفرز بعد االباضة مباشرة وٌرتفع تركٌزه هو :  -48

 فترة طور تدفك الطمث تستمر مدة :  -49

 فً حال عد حدوث حمل ٌضمحل :  -87

 الصفر ( : ٌسبب ضمور ) اضمحالل الجسم ا -81

 روجسترون واالستروجٌن المفرزان من الجسم االصفر : بٌسب انخفاض مستوى هرمونً ال -87

 ٌؤدي اضطرا بطانة الرحم الى :  -80

 ٌسبب انفصال بطانة الرحم :  -87

 تستمر فترة طور نمو طانة الرحم مدة :  -85

 الهرمون الذي ٌؤثر فً طور نمو بطانة الرحم هو :  -82

  طور نمو طانة الرحم :  ًٌعمل هرمون االستروجٌن ف -84

 ٌستمر طور االفراز مدة :  -88

 :  الهرمونات التً تفرز فً طور االفراز هً -89
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 ٌعمل هرمون البروجسترون  واالستروجٌن فً طور االفراز على :  -97

 ) اهمٌة تنظٌم النسل ( : سبب بٌلجا عض االزواج للمباعدة بٌن االحمال  -91

 انوع وسائل تنظٌم النسل :  -97

 النسل هً :  سائل الطبٌعٌة لتنظٌممن االمثلة على الو -90

 من مٌزات الرضاعة الطبٌعٌة انها :  -97

 من االمثلة على الوسائل المٌكانٌكٌة لتنظٌم النسل :  -95

 ما هو اللولب :  -92

 : هًوظٌفة اللولب  -94

 وظٌفة العازل الذكري والوالً االنثوي هً :  -98

 : بماذا تمتاز الوسائل الهرمونٌة  -99

 اهمٌة الوسائل الهرمونٌة انها تمنع االباضة بسبب :   -177

 االمثلة على الوسائل الهرمونٌة :  -171

 حبوب منع الحمل تمسم الى نوعٌن هً :  -177

 هرمونات حبوب منع الحمل المصغرة :  -170

 هرمونات حبو منع الحمل المركبة : تمتاز حبو منع الحمل بالفاعلٌة بسبب :  -177

 ً : هرمونات حمن منع الحمل ه -175

 فترة تاثٌر حمن منع الحمل هً :  -172

 هرمونات الكبسوالت الضغٌرة تحت الجلد هً :  -174

 فترة تاثٌر الكبسوالت الصغٌرة تحت الجلد هً :  -178

 هرمونات لصمات منع الحمل هً :  -179

 فترة تاثٌر لصمات منع الحمل هً :  -117

 طرق االخصاب خارج الجسم هً :  -111

 ٌلجا للطرٌمة التملٌدٌة فً عملٌة االخصاب خارج الجسم بسبب :  -117

 فً الطرٌمة التملٌدٌة ٌتم تنشٌط المبٌض بسبب :  -110

 استخدام منظار خاص فً الطرٌمة التملٌدٌة من اجل : ٌتم  -117

 ٌتم وضع الخالٌا البٌضٌة الثانوٌة والحٌوانات المنوٌة فً اطاق خاصة مدة :  -115

 ٌتم اعادة االجنة الى الرحم فً :  -112

 ٌتم اللجوء الى الحمن المجهري بسبب :  -114

 فً الحمن المجهري ٌتم استخدام :  -118

 الحٌوانات المنوٌة فً الحاالت االتٌة : ٌتم اللجوء الى استخالص  -119

 : واسطة بالطالئع المنوٌة او الحٌوانات المنوٌة من الخصٌة  بٌتم سح -177

  بسبب : ٌتم اللجوء الى فحص االجنة وتشخٌصها -121

 

 

 السؤال الثانً : من اٌن ٌفرز كل من االتٌة :
  الهرمون المنشط للجسم االصفر الذكري : -1

 هرمون التستوستٌرون  -7

 مون المنشط للحوصلة االنثوي : راله -0

 الهرمون المنشط للجسم االصفر االنثوي :  -7

 هرمون االستروجٌن : -5

 هرمون البروجسترون :  -2

 : GnRHهرمون  -4
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 كل من االتٌة :  وظٌفةالسؤال الثالث : ما 

 : للجسم االصفر الذكري  الهرمون المنشط  -1

 هرمون التستوستٌرون : -7

 الحوصلتان المنوٌتان  -0

 غدة الروستات  -7

  غدتً كوبر  -5

 للحوصلة االنثوي :  الهرمون المنشط  -2

 الهرمون المنشط للجسم االصفر االنثوي :  -4

 هرمون البروجسترون :  -8

 هرمون االستروجٌن  -9

 :  GnRHمون هر -17

 خالٌا الٌدج :  -11

 خالٌا سٌرتولً :  -17

 اللولب : -10

 الرضاعة الطبٌعٌة :  -17

 المنظار الخاص فً التمنٌة التملٌدٌة :  -15

 االبرة الرفٌعة فً تمنٌة استخالص الحٌوانات المنوٌة : -12

 االبرة الدلٌمة فً تمنٌة الحمن المجهري :  -14

 

 

 ما نوع االنمسام لكل من الخالٌا االتٌة : السؤال الرابع : 

 الخالٌا المنوٌة االم :  -1

 الخالٌا المنوٌة االولٌة :  -7

 الخالٌا المنوٌة الثانوٌة :  -0

 الخالٌا التناسلٌة االولٌة : -7

 لٌة : الخالٌا البٌضٌة االو -5

 الخالٌا البٌضٌة الثانوٌة :  -2

 

 

 :عدد المجموعات الكروموسومٌة فً الخالٌا االتٌة كم السؤال الخامس : 
البوٌضة  \ولٌة الخالٌا البٌضٌة اال \الخالٌا البٌضٌة االم  \الخالٌا التناسلٌة االولٌة  \الخالٌا المنوٌة االولٌة  \االم الخالٌا المنوٌة  -1

 المخصة :

البوٌضة  \الجسم المطبً االول  \الخالٌا البٌضٌة الثانوٌة  \الحٌوانات المنوٌة  \الطالئع المنوٌة  \الخالٌا المنوٌة الثانوٌة  -7

 الجسم المطبً الثانً : \الناضجة 
 

 


