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 اسئلة موضوعٌة لفصل التكاثر الجنسً

 السؤال االول : اكمل الفراغ لكل من االسئلة االتٌة :

  نات الحٌةئلمحافظة على نوع الكاااهمٌة التكاثر الجنسً للكائنات الحٌة هو :  -1

 االنٌبٌبات المنوٌة فً الخصٌتٌنٌتم تكوٌن الحٌوانات المنوٌة عند ذكر االنسان فً :  -7

  مع التمدم فً العمر أسن البلوغ وٌستمر مدى الحٌاة وٌتباطٌتم تكوٌن الحٌوانات المنوٌة عند :  -0

 ٌوم  40 – 27من ٌة هً : المدة الزمنٌة الالزمة لتكوٌن الحٌوانات المنو -7

 مرحلة النضج والتماٌز \مرحلة تضاعف الخالٌا التناسلٌة ونموها مراحل تكوٌن الحٌوانات المنوٌة عند ذكر االنسان هً :  -5

  انمسام متساوينوع االنمسام للبوٌضة المخصبة هو :  -2

 انمسام متساوي نوع االنمسام للخالٌا المنوٌة االم هو :  -4

اعداد كبٌرة من الخالٌا ٌبمى عدد من هذه الخالٌا كمصدر للخالٌا الجنسٌة الجدٌدة الناتج من انمسام الخالٌا المنوٌة االم هو :  -8

  ى تنمو وتزداد فً الحجم لتصبح خالٌا منوٌة اولٌةواعداد اخر

بماء اعداد من الخالٌا الناتجة من انمسام الخالٌا المنوٌة االم  ٌستمر الذكر فً انتاج الحٌوانات المنوٌة طوال عمره بسبب :  -9

  كمصدر للخالٌا الجنسٌة الجدٌدة اذا انها تستمر فً عملٌة االنمسام

 خالٌا منوٌة اولٌةانمسام الخالٌا المنوٌة االم التً تزداد فً الحجم تصبح : الخالٌا الناتجة من  -17

  م منصف اولاانمسنوع االنمسام للخالٌا المنوٌة االولٌة هو :  -11

  خالٌا منوٌة ثانوٌةالخالٌا الناتجة من انمسام الخالٌا المنوٌة االولٌة هو :  -17

  انمسام منصف ثانًنوع االنمسام للخالٌا المنوٌة الثانوٌة هو :  -10

 طالئع منوٌة الخالٌا الناتجة من انمسام الخالٌا المنوٌة الثانوٌة هً :  -17

   اربع طالئع منوٌةعدد الطالئع المنوٌة الناتجة من انمسام خلٌة منوٌة اولٌة واحدة هو : -15

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

  حٌوانات منوٌةالطالئع المنوٌة تتحول نتٌجة النضج والتماٌز الى :  -14

  مامٌةالغدة النخامٌة االٌفرز الهرمون المنشط للجسم االصفر الذكري من :  -18

  تحفٌز خالٌا الٌدج على افراز هرمون التستوستٌروناالصفر الذكري على : ٌعمل الهرمون المنشط للجسم  -19

  خالٌا الٌدجٌفرز هرمون التستوستٌرون من :  -77

  تحوٌل الطالئع المنوٌة الى حٌوانات منوٌة فً شكلها النهائًٌعمل هرمون التستوستٌرون على :   -71

  لفركتوزسكر اتحتوي افرازات الحوصلتان المنوٌتان على :  -77

   تزوٌد الحٌوانات المنوٌة بالطالة الالزمة لحركتهاٌعمل سكر الفركتوز المفرز من الحوصلتان المنوٌتان على : -70

  تسهٌل حركة الحٌوانات المنوٌةعلى : ل افرازات غدة البروستات متع -77

  تساهم فً بماء الحٌوانات المنوٌة حٌة \معادلة الحموضة الناجمة عن بماٌا البول فً االحلٌل تعمل افرازات غدتً كوبر على :  -75

  ذٌل  \سطى  لطعة  \راس  :الحٌوان المنوي من ٌتكون  -72

  النواة \الجسم الممً  :راس الحٌوان المنوي على ٌحتوي  -74

 المٌتوكندرٌا  :المطعة الوسطى من الحٌوان المنوي على تحتوي  -78

 \تزوٌد الطالئع المنوٌة بالغذاء الالزم ٌرتولً فً نضج وتماٌز الطالئع المنوٌة الى حٌوانات منوٌة من خالل : تساهم خالٌا س -79

 تدفع افرازاتها الحٌوانات المنوٌة اتجاه البربخ 

 المبٌض ٌتم تكوٌن البوٌضات عند انثى االنسان فً :  -07

  المراحل الجنٌنٌة االولىٌتم تكوٌن البوٌضات عند انثى االنسان عند : -01

 مرحلة النضج  \تضاعف الخالٌا التناسلٌة ونموها المراحل لتكوٌن البوٌضات هً :  -07

  خالٌا تناسلٌة اولٌة تنشأ البوٌضات عند انثى االنسان من : -00

  خالٌا جذعٌة غٌر متماٌزهان هً : الخالٌا التناسلٌة االولٌة عند انثى االنس -07

  التناسلٌة االولٌةتبدأ المرحلة االولى من تكوٌن البوٌضات فً انمسام الخالٌا :  -05

  انمسام متساوينوع االنمسام للخلٌة التناسلٌة االولٌة هو :  -02

  خالٌا بٌضٌة امالخالٌا الناتجة من انمسام الخالٌا التناسلٌة االولٌة هً :  -04

  خالٌا بٌضٌة اولٌةالخالٌا البٌضٌة االم التً تنمو وتتماٌز وتزداد فً الحجم تصبح :  -08

  المنصف االولولٌة مرحلة االنمسام : تبدا الخلٌة البٌضٌة اال -09
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  هٌدي االولالتمتتولف الخالٌا الٌضٌة االولٌة فً الطور :  -77

   الكمونتبمى الخالٌا الٌضٌة االولٌة داخل حوصالت اولٌة فً طور : -71

   الطور التمهٌدي االول اطول طور فً تكوٌن البوٌضات وٌستمر منذ الطفولة ولغاٌة سن بلوغ الفتاة هو : -77

  الهرمونات االنثوٌةٌا البٌضٌة االولٌة تاثٌر : تستكمل الخالٌا الٌضٌة االولٌة مرحلة االنمسام المنصف االول للخال -70

  جسم لطبً اول \ثانوٌة خلٌة بٌضٌة ٌنتج من استكمال الخلٌة البٌضٌة االولٌة للمرحلة االولى من االنمسام المنصف : -77

  االستوائً الثانًتبدأ الخالٌا البٌضٌة الثانوٌة مرحلة االنمسام المنصف الثانً وتتولف فً الطور :  -75

 بتلمٌح الخلٌة البٌضٌة الثانوٌة بحٌوان منويتستكمل الخالٌا البٌضٌة الثانوٌة مرحلة االنمسام المنصف الثانً بتاثٌر :  -72

  خلٌة بٌضٌة ثانوٌةٌض هً : بالتً تتواجد فً لناة ال ةلٌالخ -74

   تتحلل فً لناة البٌض بحٌوان منوي فانها : ةاذا تعذر تلمٌح الخالٌا البٌضٌة الثانوٌ -78

  جسم لطبً واحدعدد االجسام المطبٌة الناتجة من خلٌة بٌضٌة اولٌة واحدة نتٌجة االنمسام المنصف االول هً :  -79

  ثالثة اجسام لطبٌةلٌة : عدد االجسام المطبٌة الناتجة من انمسام الخلٌة البٌضٌة االو -57

 وٌه من مواد غذائٌة للة كمٌة السٌتوبالزم وما ٌحتتتحلل االجسام المطبٌة بسبب :  -51

  وٌضة ناضجة واحدةبعدد البوٌضات الناضجة من انمسام خلٌة بٌضٌة اولٌة واحدة هو :  -57

  تكوٌن البوٌضاتالتغٌرات الشهرٌة عند انثى االنسان على المبٌض تعمل على :  -50

  تهٌئة الرحم للحملالتغٌرات الشهرٌة عند انثى االنسان على الرحم تعمل على :  -57

  الفترة الممتدة من سن البلوغ الى سن الخمسٌن تمرٌبافترة الخصوبة هً :  -55

 ٌوم  07 – 78من : رٌة  مدة تستمر التغٌرات الدورٌة الشه -52

  طور الجسم االصفر \طور االباضة  \طور الحوصلة اطوار دورة المبٌض هً :  -54

  طور االفراز \طور نمو بطانة الرحم  \طور تدفك الطمث اطوار دورة الرحم هً :  -58

  داٌة دورة المبٌض الى ٌوم االباضةبطور الحوصلة ٌستمر مدة من :  -59

 (  FSH )الهرمون المنشط للحوصلة االنثوي فً طور الحوصلة تفرز النخامٌة االمامٌة هرمون :  -27

  ج الحوصالت االولٌةاتحفٌز المبٌض النضعلى : (   FSHٌعمل الهرمون المنشط للحوصلة )  -21

  ناالستروجٌتفرز الحوصلة االولٌة اثناء نضجها هرمون :  -27

  االستروجٌنر الحوصلة منخفضا ثم ٌبدأ باالتفاع هو : الهرمون الذي ٌكون افرازه فً بداٌة طو -20

  حوصلة اولٌة 77عدد الخالٌا البٌضٌة االولٌة التً تنضج شهرٌا من احد المبٌضٌن هو :  -27

ز الهرمون المنشط اٌثبط افروظٌفة هرمون االستروجٌن المفرز من الحوصلة االولٌة اثناء نضجها على الهرمونات هو :  -25

  ( FSH )للحوصلة 

لمنع االفراط فً تحفٌز المبٌض النضاج اكثر من حوصلة ٌتم تثبٌط افراز الهرمون المنشط للحوصلة فً طور الحوصلة بسبب :  -22

 اولٌة 

 من دورة المبٌض 17 االباضة تحدث االباضة فً الٌوم :فً طور  -24

  GnRHتحفٌز غدة تحت المهاد على افراز ارتفاع هرمون االستروجٌن فً الدم فً طور االباضة :  بٌسب -28

 GnRHتفرز تحت المهاد :  -29

  االنثوي تحفٌز النخامٌة االمامٌة على افراز الهرمون المنشط للجسم االصفرعلى :  GnRHٌعمل هرمون  -47

  الغدة النخامٌة االمامٌةٌفرز الهرمون المنشط للجسم االصفر االنثوي من :  -41

  نضج الحوصلة االولٌة الى حوصلة غراف ناضجةٌعمل الهرمون المنشط للجسم االصفر االنثوي على :  -47

  باضةلبٌل عملٌة اال:  LH\FSHٌالحظ ارتفاع فً مستوى هرمون  -40

 لناة البٌضفً طور االباضة تنطلك الخلٌة البٌضٌة الثانوٌة باتجاه :  -47

  الجسم االصفرماٌا حوصلة غراف : بتشكل  -45

  روجسترون بكمٌات كبٌرةباالستروجٌن بكمٌات للٌلة والٌفرز الجسم االصفر بعد االباضة هرمونً :  -42

  FSHتثبٌط افراز ٌعمل هرمون االستروجٌن والبروجسترون المفرزان من الجسم االصفر على :  -44

  الجسم االصفر نشٌطاال ٌمكن انضاج حوصالت اولٌة جدٌدة ما دام :  -48

  الهرمون المنشط للجسم االصفر االنثويد عدم حدوث حمل ٌمل افراز : عن -49

  ضمور للجسم االصفرعند انخفاض تركٌز الهرمون المنشط للجسم االصفر االنثوي فً حالة عدم حدوث حمل ٌحدث :  -87

 هرمون البروجسترونالهرمون الذي ٌفرز بعد االباضة مباشرة وٌرتفع تركٌزه هو :  -81

  البروجسترون واالستروجٌن :التً تعتمد علٌها دورة الرحم هً الهرمونات  -87

  اٌام منذ بداٌة دورة الرحم 4-5من فترة طور تدفك الطمث تستمر مدة :  -80
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  الجسم االصفرحدوث حمل ٌضمحل :  مفً حال عد -87

  روجسترون واالستروجٌنبانخفاض مستوى هرمون الصفر ( : ٌسبب ضمور ) اضمحالل الجسم اال -85

   اضطراب فً بطانة الرحم الداخلٌةٌسب انخفاض مستوى هرمونً البروجسترون واالستروجٌن المفرزان من الجسم االصفر : -82

وانمباض االوعٌة الدموٌة الحلزونٌة واحتمان الدم طانة الرحم بم الواصلة الى تملٌل كمٌة الدبطانة الرحم الى :  بٌؤدي اضطرا -84

 مما ٌسب موتها فٌها 

طٌة بطانة الرحم نحو الخارج وتدفع افرازات غدد الرحم من انزٌمات ومواد مخاف حدوث نزٌٌسبب انفصال بطانة الرحم :  -88

 فٌحدث الطمث 

 الطمث طور تدفكمنذ انمطاع الدم فً اٌام  9-4من تستمر فترة طور نمو طانة الرحم مدة :  -89

  االستروجٌن المفرز من الحوصلة االولٌة اثناء نضجهاالهرمون الذي ٌؤثر فً طور نمو بطانة الرحم هو :  -97

تمهٌدا  وغدد اوعٌة دموٌةما تحوٌه من الداخلٌة الرحم طانة بزٌادة سمن طانة الرحم : بنمو ٌعمل هرمون االستروجٌن فً طور  -91

 بال الجنٌن وانزراعه فً حال حدوث الحمل الستم

  اشرة الى نهاٌة دورة الرحمبمن ما بعد االباضة مٌستمر طور االفراز مدة :  -97

  هرمون البروجسترون واالستروجٌنالهرمونات التً تفرز فً طور االفراز هً :  -90

حث غدد الرحم على افراز مواد  \طانة الرحم بزٌادة سمن ٌعمل هرمون البروجسترون  واالستروجٌن فً طور االفراز على :  -97

  للمحافظة على بطانة الرحم وتوفٌر البٌئة المناسبة لنمو الجنٌنمخاطٌة غنٌة بمادة الجالٌكوجٌن 

المحافظة على  \اء الحمل والوالدة على االم بتخفٌف اععض االزواج للمباعدة بٌن االحمال بسبب ) اهمٌة تنظٌم النسل ( : بٌلجا  -95

  ة والنفسٌة واالجتماعٌةصحة االم والموالٌد بحٌث ٌنالون حمهم بالرضاعة والرعاٌة الصحٌ

  وسائل هرمونٌة \وسائل مٌكانٌكٌة  \وسائل طبٌعٌة انوع وسائل تنظٌم النسل :  -92

  الرضاعة الطبٌعٌةئل الطبٌعٌة لتنظٌم النسل هً : من االمثلة على الوسا -94

  تمنع الحمل \ٌة بثار جانلٌس لها ا \ال تؤثر فً صحة االم من مٌزات الرضاعة الطبٌعٌة انها :  -98

  الوالً االنثوي \لذكري العازل ا \اللولب من االمثلة على الوسائل المٌكانٌكٌة لتنظٌم النسل :  -99

  ٌتكون مواد خاملة غٌر لابلة للتفاعل ٌزرع داخل الرحمما هو اللولب :    -177

  طانة الرحمبسولة البالستولٌة فً بمنع انزراع الكوظٌفة اللولب هً:    -171

 وٌة واخصابهامنع وصول الحٌوانات المنوٌة الى الخلٌة البٌضٌة الثانوظٌفة العازل الذكري والوالً االنثوي هً :    -177

   بتنوع اشكالهابماذا تمتاز الوسائل الهرمونٌة :    -170

لمخاطٌة المادة ازٌادة لزوجة  \ٌط افراز الهرمون المنشط للحوصلة بتثمنع االباضة بسبب : اهمٌة الوسائل الهرمونٌة انها ت  -177

  ول الحٌوانات المنوٌة الى الرحمخا ٌعٌك دفً عنك الرحم مم

 لصمات منع الحمل \الكبسوالت الصغٌرة تحت الجلد  \حمن منع الحمل  \حبوب منع الحمل االمثلة على الوسائل الهرمونٌة :  -175

  منع حمل مركبة بوبح \وب منع حمل مصغرة بححبوب منع الحمل تمسم الى نوعٌن هً :  -172

  هرمون البروجسترون فمطهرمونات حبوب منع الحمل المصغرة :  -174

  هرمون البروجسترون وهرمون االستروجٌنهرمونات حبو منع الحمل المركبة :  -178

 اخذها بشكل منتظم منع الحمل بالفاعلٌة بسبب :  بتمتاز حبو -179

 البروجسترون فمطهرمونات حمن منع الحمل هً :  -117

  ثالثة اشهرفترة تاثٌر حمن منع الحمل هً :  -111

   البروجسترون فمطنات الكبسوالت الضغٌرة تحت الجلد هً :هرمو -117

  خمس سنواتفترة تاثٌر الكبسوالت الصغٌرة تحت الجلد هً :  -110

  البروجسترون واالستروجٌنهرمونات لصمات منع الحمل هً :  -117

  سبعة اٌامفترة تاثٌر لصمات منع الحمل هً :  -115

استخالص الحٌوانات المنوٌة من الخصٌتٌن والبربخ  \الحمن المجهري  \الطرٌمة التملٌدٌة طرق االخصاب خارج الجسم هً :  -112

 التشخٌص الوراثً لالجنة  \

تلف او انسداد  \وجود ضعف متوسط فً الحٌوانات المنوٌة ٌلجا للطرٌمة التملٌدٌة فً عملٌة االخصاب خارج الجسم بسبب :  -114

 فة السببحاالت العمم غٌر معرو \لناة الٌض لدى الزوجة 

  لعدد الكافً من الخالٌا البٌضٌة الثانوٌةالنتاج اتم تنشٌط المبٌض بسبب : فً الطرٌمة التملٌدٌة ٌ -118

  ضٌة الثانوٌةاللتماط الخالٌا البٌٌتم استخدام منظار خاص فً الطرٌمة التملٌدٌة من اجل :  -119

ساعة وهً الفترة الالزمة  47- 77تتراوح بٌن اق خاصة مدة : بٌتم وضع الخالٌا البٌضٌة الثانوٌة والحٌوانات المنوٌة فً اط -177

 وتكوٌن االجنة لحدوث االخصاب

  فً الٌوم الثانً او الثالث من سحب الخالٌا البٌضٌة الثانوٌةٌتم اعادة االجنة الى الرحم فً :  -171
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 وجود ضغف شدٌد فً الحٌوانات المنوٌة ٌتم اللجوء الى الحمن المجهري بسبب :  -177

رة مجهرٌة دلٌمة متصلة بجهاز ذو لوة بمنوٌة بواسطة احمن راس حٌوان منوي او طلٌعة فً الحمن المجهري ٌتم استخدام :  -170

 تكبٌرٌة عالٌة 

عدم وجود  \د االوعٌة الناللة للحٌوانات المنوٌة انسداللجوء الى استخالص الحٌوانات المنوٌة فً الحاالت االتٌة : ٌتم ا -177

 حٌوانات منوٌة فً السائل المنوي 

  ابرة رفٌعة ثم ٌتم حمنها مجهرٌا ثم تعاد االجنة للرحمٌتم سحب الطالئع المنوٌة او الحٌوانات المنوٌة من الخصٌة بواسطة :  -175

  حدوث حاالت اجهاض متكرر بسبب وجود طفرات وراثٌة :بسبب  ٌتم اللجوء الى فحص االجنة وتشخٌصها -126
 

 

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

 خالٌا الٌدجمن  :تستوستٌرون هرمون ال -7

  ةالنخامٌة االمامٌمن الغدة الهرمون المنشط للحوصلة االنثوي :  -0

  النخامٌة االمامٌةمن الغدة الهرمون المنشط للجسم االصفر االنثوي :  -7

  الجسم االصفرمن  \اثناء نضجها  الحوصلة االولٌةمن  هرمون االستروجٌن : -5

  الجسم االصفرمن هرمون البروجسترون :  -2

  تحت المهادة من غد: GnRHهرمون  -4

 

 

 

 السؤال الثالث : ما وظٌفة كل من االتٌة : 

 تحفٌز خالٌا الٌدج على افراز هرمون التستوستٌرون  للجسم االصفر الذكري  : الهرمون المنشط  -1

 تحوٌل الطالئع المنوٌة الى حٌوانات منوٌة فً شكلها النهائًهرمون التستوستٌرون : -7

 افراز الفركتوز الذي ٌزود الحٌوانات المنوٌة بالطالة :وٌتان الحوصلتان المن -0

  تسهٌل حركة الحٌوانات المنوٌة:روستات بغدة ال -7

  تساهم فً بماء الحٌوانات المنوٌة حٌة \معادلة الحموضة الناجمة عن بماٌا البول فً االحلٌل  : غدتً كوبر  -5

  تحفٌز المبٌض النضاج الحوصالت االولٌةللحوصلة االنثوي :  الهرمون المنشط  -2

  الحوصلة االولٌة الى حوصلة غراف ناضجة  (ٌنضج  ) ٌحولالهرمون المنشط للجسم االصفر االنثوي :  -4

  الهرمون المنشط للحوصلة االنثويتثبٌط افراز : (الهرمونات  )على المبٌض هرمون البروجسترون  -8

الجالٌكوجٌن م وحث غدد الرحم على افراز مواد مخاطٌة غنٌة بزٌادة سمن بطانة الرح : البروجسترون على الرحمهرمون  -9

 ٌر الٌئة المناسبة لنمو الجنٌن للمحافظة على بطانة الرحم الداخلٌة وتوف

  ٌط افراز الهرمون المنشط للحوصلةبتثعلى المبٌض ) الهرمونات (:هرمون االستروجٌن  -17

زٌادة سمن طانة الرحم وما تحوٌة من اوعٌة دموٌة وغدد تمهٌدا الستمبال الجنٌن وانزراعة  :االستروجٌن على الرحم هرمون  -11

 فً حال حدوث الحمل 

  لجسم االصفر االنثوية على افراز الهرمون المنشط لالغدة النخامٌة االمامٌ تحفٌز:  GnRHهرمون  -17

 افراز هرمون التستوستٌرونخالٌا الٌدج :  -10

 تدفع افرازاتها الحٌوانات المنوٌة اتجاه البربخ \ٌة النضج والتماٌز لعملتزوٌد الطالئع المنوٌة بالغذاء الالزم خالٌا سٌرتولً :  -17

  لٌة فً بطانة الرحموٌمنع انزراع الكبسولة البالست اللولب : -15

  ث الحملتمنع حدوالرضاعة الطبٌعٌة :  -12

  التماط الخالٌا الٌضٌة الثانوٌة: المنظار الخاص فً التمنٌة التملٌدٌة  -14

  سحب الحٌوانات المنوٌة من الخصٌتٌن االبرة الرفٌعة فً تمنٌة استخالص الحٌوانات المنوٌة : -18

  لحمن راس الحٌوان المنوي او الطلٌعة المنوٌة داخل الخلٌة البٌضٌة الثانوٌةاالبرة الدلٌمة فً تمنٌة الحمن المجهري :  -19
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 السؤال الرابع : ما نوع االنمسام لكل من الخالٌا االتٌة : 

 انمسام متساويالخالٌا المنوٌة االم :  -1

 انمسام منصف اولالخالٌا المنوٌة االولٌة :  -7

 انمسام منصف ثانًالخالٌا المنوٌة الثانوٌة :  -0

  انمسام متساويلٌة :الخالٌا التناسلٌة االو -7

  انمسام منصف اولالخالٌا البٌضٌة االولٌة :  -5

  انمسام منصف ثانًالخالٌا البٌضٌة الثانوٌة :  -2

 

 

 السؤال الخامس : كم عدد المجموعات الكروموسومٌة فً الخالٌا االتٌة :
لبوٌضة ا \الخالٌا البٌضٌة االولٌة  \الخالٌا البٌضٌة االم  \الخالٌا التناسلٌة االولٌة  \الخالٌا المنوٌة االولٌة  \الخالٌا المنوٌة االم  -1

 (2n  =72= البوٌضة المخصبة االضافة الى ب اولٌةاو  خلٌة اماي  ) :ة بالمخص

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

 1n  =70 الجسم المطبً الثانً : \الناضجة 

 

 


