
 حل أسئلة تقويم الوحدة الثانية
 

 أجب عن األسئلة اآلتية: –أوالً 

 
 مالخالٌا المفرزة لالستروجٌن؟ومالدلٌل على ذلن من الشكل؟--1
 والجسم األصفر فً الطور األصفري-2          خالٌا المشرة الداخلٌة للجرٌب الناضج فً الطور الجرٌبً-1

ن ٌتزامن مع تشكل الجرٌب الناضج فً الطور الجرٌبً وتشكل الجسم الدلٌل على ذلن :زٌادة تركٌز األستروجٌ
 األصفر فً الطور األصفري

 :أعط تأثٌرا واحدا" لالستروجٌن فً الغدة النخامٌة .اشرح اجابتن بالعودة الى الشكل-2
 مع ارتفاع االستروجٌن  FSHاذ ٌهبط مستوى انتاج  الـ FSHٌثبط انتاج الـ

الجسم األصفر الذي ٌعمل على افراز الحاثات الجنسٌة األنثوٌة التً تعمل هم أ على الشكل:أعط تأثٌرا" ٌمثله الس-3
 على نمو مخاطٌة الرحم واعدادها للحمل

زٌادة تركٌز البروجسترون فً الطور مالدلٌل من الشكل على أن البروجسترون ٌمارس ألٌة تلمٌم راجع سلبً: -4
 النخامٌتٌن FSH-LHاألصفري ٌرافمه انخفاض فً حاثتً ال

حبوب منع الحمل تحوي مواد تشبه المواد التً  هل تستطٌع من الشكل ان تستنتج ألٌة عمل حبوب منع الحمل؟-5
 ٌفرزها المبٌض عند المرأة تؤدي الى تثبٌط افراز النخامة األمامٌة لحاثاتها وبالتالً منع الحمل

مضغة –كٌسة أرومٌة –توٌتة –بٌضة ملمحة –: بوٌضة رتب المفاهٌم اآلتٌة حسب التسلسل الزمنً لتشكلها
 )الترتٌب الصحٌح(



 أجب عن األسئلة اآلتية: –ثالثاً 
 ٌبدأ تشكل الجهاز المناعً لبل الوالدة بشهرٌن وٌستمر حتى سن التاسعة والسؤال: .1
من   من أٌن ٌحصل الجنٌن على المناعة؟ من أٌن ٌحصل الطفل فً أثناء الرضاعة على المناعة؟-1

األضداد المادمة من دم األم عبر حاجز المشٌمة بعد -2  محً فً األسابٌع األولى من الحملالكٌس ال
بسبب اكتمال نمو جهاز المناعة ثّم حلٌب األم أثناء اإلرضاع. –و من اللبأ  –الشهر الثالث من الحمل 

 حتى سن التاسعة.
دورة حٌاة النباتات والفطرٌات بجٌلٌلن . اذكرهما . بماذا ٌبدا كل جٌل ؟مالصٌغة الصبع=غٌة تمر   .2

 لكل جٌل؟
 .1nالجٌل العروسً: ٌبدأ باالنمسام المنصف و صٌغته الصبغٌة    

 .2nو صٌغته الصبغٌة            باإللماحالبوغً :   ٌبدأ  الجٌل
 

 الحصول على أبقار عالية الجودة من أبقار عادية: .3

 من الكتاب        
 ؟ المرأةما عالقة اإلخصاب بالدورة الجنسية عند -4

عند االخصاب يزداد تركيز حاثة البروجسترون.التي تمنع تطور جريبات جديدة ومن ثم تتوقف الدورة 
 الجنسية.

 
 اختر اإلجابة الصحيحة: –رابعاً 

 2nبٌوض غٌر ملمحة -د  RNA -ج  GnRH -ب  جمٌع خالٌا الجسم.-أ 

 حبة الطلع  -ه 
 و الكٌس الرشٌمً معا  

 مناعة خلوٌة -ح  الخصٌة -ز  FSH -و 

 
 خامساً أكمل خارطة المفاهيم بالكلمات المناسبة:

 
 
 
 
 

 أصيب شخص في حادث سيارة: –سادساً 
أخوه التوءم غٌر   -أمه  –أخوه التوءم الحمٌمً 

 التوءم 
 صدٌمه. -عمه   - 

 اعتمادا  على درجة المرابة ) العوامل الوراثٌة (
 
 
 

استخدم الشكل المجاور لإلجابة على  –سابعاً 
 سئلة اآلتية:األ



 .غمد الخصية .  3. بربخ.       2. أسهر      1المسميات :   
 .حواجز.6        .. فص   5.أنابيب منوية4

 
 إنتاج النطاف : األنابيب المنوية.

 نقل النطاف : األسهر.
 تخزين النطاف: البربخ.

 
ً ثامن  أعط تفسيراً علمياً لكل مما يأتي: -ا
 سٌجً األعظمً على سطوحها.بسبب وجود معمد التوافك الن .1
 بسبب نضج المناطف لبل األرحام. .2
 بسبب وجود المناطف على فروع ، و األرحام على فروع أخرى لنفس النبات. .3
 لتحرٌن الخلٌة البٌضٌة الثانوٌة أو البٌضة الملمحة باتجاه الرحم. .4
 ألنه ٌفرز الحاثات الجنسٌة ) االستروجٌنات ( و ٌلمٌها فً الدم مباشرة. .5

 
ً تاس  اكتب المصطلح العلمي المناسب لكل مما يأتي: -عا
 البروجسترون. -3االسترادٌول.        -2حاثة الرٌالكسٌن.      .1

 
 أجب عن السؤالين اآلتيين: -عاشراً 

 ماذا ٌنتج عن:
 تضمر مخاطٌة الرحمن و تتمزق أوعٌتها الدموٌة، و ٌحدث اإلجهاض. -أ 
 عدم حدوث الحمل، ) العمم (. -ب 
 ز المناعً المتخصص) الخالٌا التائٌة(.عدم تماٌز الجها -ج 
 




