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ن  مدرسة براعم العي 
ي ياس  الخاصة بنن



 

 

 

 

ن بأنه ؟    - 1   ي هذه المرحلة  يوصف الجني 
ي دخول الرحم فن

ن قناة البيض  ويبدأ  فن  عندما يغادر الجني 

     توتية( د كيس بالستولية                  (  بويضة                ج (القحة                      ب( ا  

ي الجهاز التناسلي األنثوي ؟    - 2
 أين يحدث اإلخصاب عادة فن

ي الرحم           ب (ا  
ي المهبل              ج( فن

ي الجسم االصفر                ( فن
ي قناة البيض  ( د فن

  فن

ن  يوفر له الحماية   من الصدمات ويعزله ويلطف حركته يسىم ؟    -3  سائل يحيط بالجني 

ي          ب ( ا        
ي  (جالسقاء             (السائل الكوريونن

 المشيمة  (د                 السائل األمنيونن

كا تنتقل خالله خاليا الدم بينهما  عتر    -4 ن جهازا دوريا مشتر هل العبارة التالية صحيحة أم خاطئة لكل من األم والجني 
 المشيمة 

   خاطئة (بصحيحة                                       (ا                           

ن  ألول مرة ؟  منر ت  -5  شعر األم الحامل بحركة الجني 

ي مرحلة األشهر الثالثة االوىل                   ( ا
 فن

ي مرحلة األشهر الثالثة الثانية (ب
   فن

ي مرحلة األشهر الثالثة الثالثة                  (ج 
 فن

ي الشهر األخت  فقط   (د               
 فن

 خالل دورة الحيض ؟  ماذا يحدث إذا نضجت أكتر من حوصلة  -6

ن واحد فقط                               (ا  يؤدي اىل نمو جني 

    يؤدي إىل تعدد األجنة (ب

 ال يحدث إخصاب للبويضة                            ( ج

ء مما سبق   (د             ي
 ال ش 

 انظر اىل الشكل المقايل . عندما تنقسم الكتلة الخلوية الداخلية لكيس البالستولية فإنه يتكون :    -7

ء مما سبق     ( د  جسم قىمي              (توأم متالصقة     ج( ب        توأم متطابقة( ا ي
 ال ش 

  

 أي مما يلي هو التسلسل الصحيح للتطور :    -8

 لتوتية   ا – كيس بالستولية   –الالقحة  (ا

 كيس بالستولية     –الالقحة  –التوتية  (ب

 الالقحة    –كيس بالستولية    –التوتية  (ج

    كيس بالستولية  –التوتية  –الالقحة  (د               



 

 

 ما الذي تنتجه المشيمة:     -9

ي الموجه لغدد التناسلية                 (ا               
 الهرمون الكريونن

ن  (ب              االوكسيتوسي 

 هرمون الوالدة لبطانة الرحم  ( ج             

ون (د                وجستر ن و التر وجي   االستر

 كيف تتكون التوأم الملتصقة :   - 10

 بسبب انقسام الكتلة الخلوية لكيس البالستولية    ( ا                

ن  (ب                ن الخلويتي  ن الكتلتي   بسبب وجود جرس من الخاليا يربط بي 

ن   (ج                  ن خلويتي   بسبب عدم انقسام الكتلة الخلوية اىل كتلتي 

ء مما سبق ( د                   ي
   ال ش 

 ة إذا خصب حيوانان منويان البويضة نفسها:  ماذا يمكن أن تكون النتيج  -11

ن أي االجهاض                  (ا                    يؤدي اىل موت الجني 

ن  (ب                 يؤدي اىل نجاة الجني 

ن  (ج                                        ال يؤثر ذلك عل حياة الجني 

ء مما سبق     (د                   ي
 ال ش 

 حدد دور الكيس المحي لدى االنسان:     -12

    المكان االول الذي تتكون فيه خاليا الدم الحمراء( ا               

 ال وظيفة له بالنسبة إىل االنسان    (ب            

ن االنسان النامي    (ج              يوفر الغذاء لجني 

ء مما سبق    ( د              ي
 ال ش 

 

ن :     -13 ي تنتقل من األم إىل الجني   ما المواد المغذية النر

ي أكسيد الكربون                (ا            
 ثانن

 فضالت عمليات األيض كالماء واألمالح  ( ب          

ن والحديد والكالسيوم والفيتامينات( ج             وتي                 حمض الفوليك والتر

ء مما سبق    ( د              ي
 ال ش 

  

 



 

 

ن  إىل االم :      -14 ي تنتقل من الجني   ما المواد المغذية النر

ي أكسيد الكربون (ا             
                ثانن

   فضالت عمليات األيض كالماء واألمالح  (ب           

ن والحديد والكالسيوم والفيتا (ج             وتي   مينات              حمض الفوليك والتر

  كل من أ و ب صحيح (د             

 اذا استطعت تحديد اليوم الذي حدث فيه الحمل فكيف ستتمكن من توقع موعد الوالدة األوىلي :     -15

   يوما  266من خالل تحديد التاري    خ بعد مرور  (ا

 يوما   166من خالل تحديد التاري    خ بعد مرور  (ب

 يوما            366من خالل تحديد التاري    خ بعد مرور  (ج

ء مما سبق    (د                ي
  ال ش 

 أي مما يلي أحد استخدامات الموجات فوق الصوتية :    -16

   التشخيص السابق للوالدة  (ا

 فحص تدفق الدم عتر األوعية وفحص صمامات القلب   (ب

 أو حصوات المرارة               الكشف عن وجود حصوات كلوية  ( ج             

   جميع ما سبق صحيح   (د               

ي :  يمثل الشكل التاىلي جزء من الجهاز التناسلي 
   االنثوي . تمعن الشكل ثم أجب:   السؤال الثانن

 أكتب مسميات الرموز التالية:    -1

  

 

 ..........   االخصاب؟. ....   Aما الذي يحدث عند الرمز  -2

؟.  -3 الرحم  ي 
فن ن  للجني  انغراس  يدل عل حدوث  الذي  الرمز  حدد 

..M   ... 

ن عند الرمز  -4  ..............   توتية؟. .......   Dماذا يوصف الجني 
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