
 

 

 0202إجابات كتاب التمٌز فً األحٌاء 

 الفصل األول : الدعامة والحركة فً الكائنات الحٌة

   الدرس األول : الدعامة فً النبات

(1) (0) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (12) 

 )جـ( )أ( )جـ( )ب( )ب( )ب( )جـ( )د( )ب( )ب(

(11) (10) (12) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (02) 

 )ب( )ب( )ب( )جـ( )أ( )جـ( )أ( )د( )جـ( ()ب

 تابعونا على جروب الكتاب عى الفٌسبون (02) (00) (01)

 )جـ( )د( )ب(

 

  الدرس الثانً : الدعامة فً اإلنسان

(1) (0) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (12) 

 )د( )ب( )أ( )د( )د( )جـ( )د( )د( )جـ( )جـ(

(11) (10) (12) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (02) 

 )جـ( )جـ( )د( )د( )د( )جـ( )ب( )جـ( )د( )جـ(

(01) (00) (02) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (22) 

 )جـ( )د( )جـ(  )ب( )ب( )جـ(  )أ( )أ( )ب( )جـ(

(21) (20) (22) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (42) 

د ، أ ،  )جـ( )جـ( )جـ( )جـ(

 أ

 )د( )د( ()د )ب(  )أ( 

 

(41) (40) (42) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (52) 

 )جـ( )د( )د( )جـ( )د( )ب( )جـ( )جـ( )ب( )أ(

(51) (50) (52) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (62) 



 

 

 )جـ( )جـ( )د( )ب( )ب(  )ب( )ب( )د( )د(

(61) (60) (62) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (72) 

 )د( )أ( )د( )أ( )أ( )د( )أ( )ب( ـ()ج )د(

(71) (70) (72) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (82) 

 )ب( )ب( )ب( )د( )أ( )ب( )أ( )جـ( )جـ( )د(

 

(81) (80) (82) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (92) 

 )جـ( )جـ( )د( )د( )د( )ب( )جـ( )جـ( )أ( )جـ(

(91) (90) (92) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (122) 

 )ب( )جـ( )ب( )جـ( )جـ( ب ، أ )أ( )د( )جـ( )أ(

(121) (120) (122) (124) (125) (126) (127) (128) (129) (112) 

 )د( )ب( )ب( )جـ( )جـ( )جـ( )ب( )أ( )جـ( )جـ(

(111) (110) (112) (114) (115) (116) (117) (118) (119) (102) 

 )جـ( )جـ( )جـ( )جـ( )د( )أ( )جـ( )ب( )د( )ب(

(101) (100) (102) (104) (105) (106) (107) (108) (109) (122) 

 )جـ( )ب( )د( )أ( )د( )ب( )د( )جـ( )ب( )جـ(

(121) (120) (122) (124) (125) (126) (127) (128) (129) (142) 

 )ب( )جـ( )جـ( )د( )د( )أ( )جـ( )د( )أ( )ب(

(141) (140) (142) (144) (145) (146) (147) (148) (149) (152) 

 )ب( (1) )ب( )جـ( )جـ( )جـ( )جـ( )أ( )أ( )ب(

(151) (150) (152) (154) (155) (156) (157) (158) (159) (162) 

 )أ( )جـ( ج ، أ )د( )ب( )د( )جـ( )ب( )د( ب ، د

 

(161) (160) (162) (164) (165)  

  )جـ( )أ( )جـ( )د( )جـ(

 

  الدرس الثالث : الحركة فً الكائنات الحٌة



 

 

(1) (0) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (12) 

 )ب( )أ( )أ( )د( )د( )جـ( )ب(  )د( )جـ(

(11) (10) (12) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (02) 

 )ب( )أ( )ب( )ب( )جـ( )جـ( )جـ( )جـ( )ب( )د(

(01) (00) (02) (04) (05) (06) (07) (08) (09)  

  )جـ( )جـ( )د( )ب( )جـ( )ب( )جـ( )أ( )جـ(

(21) (20) (22) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (42) 

 )ب( )جـ( )د( )ب( )ب( )أ( )جـ( )جـ( )د( )د(

 

(41) (40) (42) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (52) 

 )ب( )أ( )أ( )ب( )جـ( )د( )د( )د( )جـ( )أ(

(51) (50) (52) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (62) 

 )ب( )ب( )أ( )د( )د( )جـ( )د( )د( )ب( )ب(

(61) (60) (62) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (72) 

 )د( )جـ( )ب( )جـ( )أ( )ب( )ب( )ب( ج،د،ج )ب(

(71) (70) (72) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (82) 

 د،ج )د( )جـ( )ب( )ب( )ب( )أ( )د( )جـ( )جـ(

 

(81) (80) (82) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (92) 

 )ب( )ب( )جـ( )جـ( )جـ( )ب( )ب( )د( )أ( )جـ(

(91) (90) (92) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (122) 

 )جـ( )أ( )ب( )جـ( )ب( )جـ( )د( ب د ، أ  ج ، ب 

(121) (120) (122) (124) (125) (126) (127) (128) (129) (112) 

 )أ( )جـ( )جـ( )ب( )د( )جـ( )ب( )د( )أ( ج ، د

(111) (110) (112) (114) (115)  

 )ب( )جـ( )جـ( )د( )ب(



 

 

 

 

 إجابة الفصل الثانً : التنسٌك الهرمونً

  إجابة الدرس األول : الهرمونات فً النبات

(1) (0) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (12) 

 )ب( )د( )أ( )د( )جـ( )د( ـ()ج )د( )د( )د(

(11) (10) (12) (14) (15) (16) (17)  

 )جـ( )جـ( )جـ( )أ( )د( )أ( )د(

 

  إجابة الدرس الثانً : الهرمونات فً اإلنسان حتى الؽدة النخامٌة

(1) (0) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (12) 

 )جـ( )ب(  )أ( )جـ( )جـ( )أ( )ب(  )جـ( )أ( )د(

(11) (10) (12) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (02) 

 )ب( )د( )أ( )أ( )ب(  )أ( )ب(  )د( )جـ( )جـ(

(01) (00) (02) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (22) 

 )د( )أ( )جـ( )أ( )أ( )جـ( )جـ( )أ( )ب( )أ(

(21) (20) (22) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (42) 

 )ب( )ب( )ب( )د( )د( أ() )جـ( )د( )جـ( )أ(

 

(41) (40) (42) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (52) 

 )أ( )د( )جـ( )جـ( )د( )ب( )د( )أ( )جـ( )ب(

(51) (50) (52) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (62) 

 )جـ( )أ( )جـ( )جـ( )ب( )ب( )جـ( )ب(  )ب( )جـ(

(61) (60) (62) (64) (65) (66) (67) (68)  

 )ب( )ب( د ، ب )جـ( )جـ( )د( )د( )د(



 

 

 

  إجابة الدرس الثالث : من الؽدة الدرلٌة حتى الؽدد الهضمٌة

(1) (0) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (12) 

 )ب( )د( )أ( )جـ( )ب( )أ( )جـ( )أ( )ب( )ب(

(11) (10) (12) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (02) 

 )جـ( )جـ( )ب( )أ( )د( ()د )جـ( )د( )ب( )ب( 

(01) (00) (02) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (22) 

 )جـ( )أ( )أ( )ب( )جـ( )أ( )د( )أ( )د( )ب(

(21) (20) (22) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (42) 

 )جـ( )ب( أ ، د  )جـ( )ب( )ب( )جـ( )جـ( )ب( )ب(

 

 

(41) (40) (42) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (52) 

 )ب( )د( )جـ( )أ( )ب( )أ( )أ( )جـ( )جـ( )أ(

(51) (50) (52) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (62) 

 )أ( )جـ( )ب( )ب(  )جـ( )ب( )جـ( )جـ( )ب(  )جـ(

(61) (60) (62) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (72) 

 )جـ( )أ( )د( )أ( )ب( )ب( )د( )د( )د( )أ(

(71) (70) (72) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (82) 

ب ، 

 ب

 )أ( )جـ( )ب( )ب( )جـ( )أ( )جـ( )جـ( )ب(

 

(81) (80) (82) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (92) 

 )أ( )د( )ب( د،أ،ب )ب( )ب( )ب( )أ( )جـ( )جـ(

(91) (90) (92) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (122) 

 )د( )ب( )أ( )د( )د( )أ( )ب( )جـ( )جـ( )د(
(121) (120) (122) (124) (125) (126) (127) (128) (129) (112) 

 )أ( )د( )د( )د( )أ(  د ، ج )جـ( )ب( )أ( )جـ(
(111) (110) (112) (114) (115) (116) (117) (118) (119) (102) 



 

 

 )جـ( )د( )جـ( )جـ( )أ( )ب( )أ( )ب( )أ( )أ(

 

(101

) 

(100

) 

(102

) 

(104

) 

(105

) 

(106

) 

(107

) 

(108

) 

(109

) 

(122

) 

 )ب( )ب( )د( )د( )د( )جـ( )د( )ب( )أ( )جـ(

(121) (120) (122) (124) (125) (126) (127) (128) (129) (142) 

 )ب( )د( )جـ( )ب( )جـ( )أ( )أ( )ب( )ب( )د(

(141) (140) (142) (144) (145) (146) (147) (148) (149) (152) 

 )ب( )د( )أ( )د( )جـ( )جـ( )أ( )جـ( )ب( جـ()

(151) (150) (152) (154) (155) (156) (157) (158) (159) (162) 

 )جـ( )ب( )د( )أ( )ب( )أ( )ب( )د( )جـ( )ب(

 

(161

) 

(160

) 

(162

) 

(164

) 

(165

) 

(166

) 

(167

) 

(168

) 

(169

) 

(172

) 

 )جـ( )د( )ب( )ب( )جـ( )د( )ب( )د( )د( )جـ(

(171) (170) (172) (175) (176)  

 )جـ( )د( )أ( )د( )ب(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 إجابة الفصل الثالث : التكاثر فً الكائنات الحٌة

  الدرس األول : التكاثر الالجنسً :

(1) (0) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (12) 

 )ب( )جـ( )أ( )جـ( )جـ( )د( )ب( )د( )جـ( )د(

(11) (10) (12) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (02) 

 )ب( )د( )ب( )ب( )ب( )أ( )ب( )ب( )د( )د(

(01) (00) (02) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (22) 

 )جـ( )د( )ب( )جـ( )جـ( )ب( )د( )جـ( )أ( )ب(

(21) (20) (22) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (42) 

 ب() )د( )د( )ب( )ب( )ب( )أ( )جـ( )جـ( )جـ(

 

(41) (40) (42) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (52) 

 )جـ( )د( )د( )د( )ب( )جـ( )جـ( )ب( )د( )ب(

(51) (50) (52) (54) (55) (56) (57) (58)  

 )د( )د( )د( )جـ( )د( )د( )د( )د(

 

  الدرس الثانً : التكاثر الجنسً

(1) (0) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (12) 

 )د( )ب( )د( )جـ( )ب( )جـ( )ب( )د( )جـ( )جـ(

(11) (10) (12) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (02) 

 )د( )د( )جـ( )جـ( )ب( )ب( )ب( )جـ( )د( )جـ(

(01) (00) (02) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (22) 

 )ب( )جـ( )د( )أ( )د( )د( )د( )ب( )ب( 



 

 

(21) (20) (22) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (42) 

 )د( )ب( أ ، جـ )جـ( )ب( )جـ( )ب( )جـ( )أ( )ب(

  

(41) (40) (42) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (52) 

 )جـ( )ب( )د( )جـ( )جـ( )جـ( ب ، ب )جـ( د ، أ )د(

(51) (50) (52) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (62) 

 )د( )ب( )ب( )جـ( )د( )د( )جـ( )ب( )د( )ب(

(61) (60) (62) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (72) 

 )ب( )ب( )د( )د( )د( )جـ( )جـ( )د( )جـ( )د(

(71) (70) (72) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (82) 

 )د( )أ( )جـ( )جـ( )جـ( )جـ( )ب( د ، ب )ب( )جـ(

 

 

 

 

 

 

(81) (80) (82) (84) (85) (86)  (88) (89) (92) 

 )د( )جـ( )د(  )جـ( )د( )جـ( )ب( )ب( )جـ(

(91) (90) (92) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (122) 

 )ب( )ب( )جـ( )د( )جـ( )ب( )أ( )أ( )ب( )جـ(

(121) (120) (122) (124) (125) (126) (127) (128) (129) (112) 

 )جـ( )ب( )جـ( )د( )د( )جـ( )جـ( )د( )جـ( )ب(

(111) (110) (112) (114) (115) (116) (117) (118) (119)  

 )أ( )د( )د( )جـ( )جـ( )ب( )جـ( )د( )جـ(

 

 



 

 

 إجابة الدرس الثالث : التكاثر فً النباتات الزهرٌة

(1) (0) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (12) 

 )جـ( )جـ( )جـ( )جـ( )جـ( )جـ( )ب( )د( )ب( )جـ(

(11) (10) (12) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (02) 

 )د( )جـ( )ب( )جـ( )ب( )جـ( )جـ( )د( )ب( )د(

(01) (00) (02) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (22) 

 )ب( )جـ( )جـ( )ب( )جـ( )جـ( )د( )د( )جـ( )د(

(21) (20) (22) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (42) 

 ()د )ب( )د( )ب( )جـ( )د( )جـ( )د( )ب( )ب(

 

(41) (40) (42) (44) (45) (46)  (48) (49) (52) 

 )جـ( )ب( )أ( )د( )ب( )ب( )ب( )أ( )أ(

(51) (50) (52) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (62) 

 )د( )ب( )أ( )د( )جـ( )د( ب ، د  )أ( )د( )أ(

(61) (60) (62) (64) (65) (66) (67)  

 )د( )د( )جـ( )د( )د( )أ( )جـ(

 

 

 لطلب الكتاب تواصل على :

01030849696 

 

  لرٌباً اإلجابات بالتفسٌر

 



 

 

 إجابة األسئلة الممالٌة الدرس األول : التكاثر الالجنسً

 ( الفؤر أصؽر حجماً وألصر عمراً وأكثر تعرضاً للمخاطر من األسد . 1)

 الفمارٌات العلٌا  –المشرٌات والبرمائٌات  –نجم البحر  –( الهٌدرا 0)

 تمطٌع البالنارٌا عرضٌاً لعدة أجزاء ( 2)

(4 ) 

 * أنثى حشرة المن 

 * ذكر نحل العسل 

 * زراعة  األنسجة فً نبات الجزر

 * توالد بكري فً حشرة المن 

 ( شؽالة نحل العسل 5)

 إجابة األسئلة الممالٌة الدرس الثانً : التكاثر الجنسً

 ( لد تكون البعوضة ؼٌر مصابة بالطفٌل . 1)

 ألنها ناضجة  ( )س(0)

 ( ال تنمو إلى نباتات سرخسٌة كاملة ، ولكن تنمو إلى طور مإلت هو الطور المشٌج2ً)

 ( )أ( الشكل )أ( 4)

 )ب( الشكل )جـ( 

 

 

 تابعونا على جروب كتاب التمٌز فً األحٌاء

 دكتور مـحمد خالد زؼلول

01030849696 

 



 

 

 إجابة الدرس الرابع : التكاثر فً اإلنسان

 لتفسر إذا لزم ذلكا اإلجابة م

الثدٌٌات المشٌمٌة .. تلد .. ٌعتمد الجنٌن على  )أ( العصفور 1
األم فً الحصول على الؽذاء .. وتكون البوٌضة 

 شحٌحة المح أي صؽٌرة الحجم
أما الكائنات التً تبٌض .. مصدر ؼذاء الجنٌن 
ٌكون المح لذلن تكون بوٌضاتها كبٌرة الحجم . 

 والعصفور ٌبٌض

 ألنه ٌبٌض تمساح)أ( ال 2

بطء حركة الحٌوانات المنوٌة بسبب نمص سكر  )ب( الحوصلتان المنوٌتان 3
الفركتوز الذي ٌتم إفرازه من الحوصلتٌن 

 المنوٌتٌن .

)جـ( اختفاء الصفات الجنسٌة  4
 الذكرٌة الثانوٌة

ألن الصفات الجنسٌة ٌتسبب فً ظهورها 
 هرمونات الذكورة التً تُفرز فً الدم .

جـ( ٌكون السائل المنوي بال ) 5
 حٌوانات منوٌة

ٌتم إفراز سائل البروستاتا وسائل الحوصلتٌن 
 المنوٌتٌن بشكل طبٌعً

ألنه ٌلد وٌعتمد الجنٌن على األم فً الحصول  )ب( الفؤر 6
 على الؽذاء

ألنه ٌعتمد على األم فً الحصول على الؽذاء عن  )جـ( ٌتطور داخل جسم األم 7
 طرٌك المشٌمة

ؼدة البروستاتا وؼدتا كوبر والحوصلتان  ؼدد لنوٌة 5)ب(  8
( وٌصبوا فً لنوات وهً لناة 5المنوٌتان )

 مجرى البول والوعائٌن الناللٌن على الترتٌب

)أ( لها وظٌفتٌن وتوجد عاللة  9
 بٌن هاتٌن الوظٌفتٌن

هرمونات الذكورة تساعد على إنتاج الحٌوانات 
 المنوٌة

المنوٌتان )جـ( الحوصلتان  11
تفتحان فً الوعائٌن الناللٌن ، 
بٌنما ؼدة البروستاتا تفتح فً 

 لناة مجرى البول

 انظر رسم الجهاز التناسلً الذكري

خالٌا سرتولً تفرز سائل للوي ٌعمل على تؽذٌة  )د( كالهما خالٌا إفرازٌة 11
الحٌوانات المنوٌة داخل الخصٌة ، والخالٌا 

 رةالبٌنٌة تفرز هرمونات الذكو

ألن لها وظٌفة مناعٌة مٌكانٌكٌة كحاجز ٌحمً  )جـ( خالٌا سرتولً 12
 الحٌوانات المنوٌة

)جـ( عمم نتٌجة موت  13
 الحٌوانات المنوٌة

ألن خالٌا سرتولً تفرز سائل للوي ٌعمل على 
تؽذٌة الحٌوانات المنوٌة داخل الخصٌة وفً 
حالة ؼٌاب خالٌا سرتولً تموت الحٌوانات 

 م تؽذٌتها .المنوٌة لعد

 نفس تفسٌر إجابة السإال السابك )جـ( خالٌا سرتولً 14

ٌتم فً هذه المرحلة تحول خلٌة ساكنة ) الطالئع  )د( التشكل النهائً 15



 

 

المنوٌة ( إلى خالٌا متحركة ) حٌوانات منوٌة ( 
 .. تماٌز شكلً .

)ب( ال تتؽذى الحٌوانات  16
المنوٌة لضرورة توافر هرمون 

 األنسولٌن

ألن هرمون األنسولٌن ٌتحكم فً دخول 
السكرٌات األحادٌة ما عدا الفركتوز للخالٌا .. 

أي أن سكر الفركتوز ٌدخل للخالٌا دون الحاجة 
 لألنسولٌن .

)ب( التركٌب )س( هو الوحدة  17
 البنائٌة والوظٌفٌة للخصٌة

 التركٌب )س( هو األنٌبب المنوي
هذه الخصٌة تحتوي على حٌوانات منوٌة 

وبالتالً تكون لشخص بالػ والتركٌب )س( ؼدة 
لنوٌة ألنها تصب الحٌوانات المنوٌة داخل 

البربخ )لناة( ، توجد داخل األنٌببات المنوٌة 
خالٌا أحادٌة المجموعة الصبؽٌة مثل الحٌوانات 
المنوٌة وخالٌا ثنائٌة المجموعة الصبؽٌة مثل 

 أمهات المنً .

 ل النهائً .مرحلة واحدة وهً التشك 1)أ(  18

خالٌا سرتولً لها وظٌفة مناعٌة أي أنها تحمً  4)د(  19
 الحٌوانات المنوٌة

ٌعتمد تكوٌن الحٌوانات المنوٌة على االنمسام  )أ( 21
 المٌتوزي ثم المٌوزي

)د( ٌإكد المخطط أن  21
التستوسٌترون هرمون 

 متخصص

النسٌج )ص( هو الخالٌا البٌنٌة ، والنسٌج )و( 
ات المنوٌة ، التركٌب )ع( و)ل( هما : هو األنٌبب

ؼدة البروستاتا والحوصلتٌن المنوٌتٌن ) ؼدد 
لنوٌة ( توجد كل هذه األنسجة داخل نفس 

العضو  وهو الخصٌة . الفص األمامً للؽدة 
النخامٌة  هو الفص األكبر حجماً وهو الذي ٌفرز 

FSH  وLH 

هر ، أي أنه فً ٌتبادل المبٌضان العمل معاً كل ش أشهر 12)جـ(  22
الشهر الواحد ٌعمل مبٌض واحد وٌكون المبٌض 

 اآلخر فً حالة راحة .

وتؤخر  ADH)جـ( نمص إفراز  23

أو عدم ظهور الصفات الجنسٌة 
 األنثوٌة الثانوٌة

 ADHتعدد التبول ٌحدث نتٌجة إفراز هرمون 

ألن هذا الهرمون ٌملل من كمٌة البول عن طرٌك 
لنفرونات فعند نمصه إعادة امتصاص الماء فً ا

ٌحدث  LHتزداد كمٌة البول ونتٌجة نمص إفراز 

 تؤخر أو عدم ظهور للصفات الجنسٌة الثانوٌة

وهً مرحلة التضاعؾ التً تنمسم فٌها الخالٌا  )أ( المرحلة )أ( 24
الجرثومٌة األمٌة انمسامات مٌتوزٌة عدٌدة 

إلنتاج خالٌا جرثومٌة أمٌة وأمهات منً لكً 
الحٌوانات المنوٌة مدى الحٌاة  ٌستمر إنتاج

 بداٌةً من البلوغ .

)جـ( إخصاب ثم انمسام مٌوزي  25
 ثان

جسم لطبً أي أنه حدث االنمسام  0بسبب وجود 
 المٌوزي الثانً لحظة دخول الحٌوان المنوي

الحظ رسم لطاع فً الخصٌة ، توجد الحٌوانات )ب( تحدث مرحلة التشكل  26



 

 

النهائً فً مركز األنبوب 
المنوي بٌنما ٌحدث التضاعؾ 

 ب المنويعند جدار األنبو

المنوٌة فً مركز األنبوب المنوي أي أن مرحلة 
التشكل النهائً تحدث فً المركز ، وتوجد 
أمهات المنً عند الجدار أي أن مرحلة 

 التضاعؾ تحدث عند الجدار .

ٌحدث تؽٌر فً الشكل فً مرحلة التشكل النهائً  )د( 27
م فً بالً المراحل ، بٌنما أثناء وتؽٌر فً الحج

مراحل تكوٌن البوٌضات ٌحدث تؽٌر فً حجم 
الخالٌا أثناء االنمسامات فً جمٌع المراحل بٌنما 

 لم ٌتؽٌر الشكل البٌضاوي للبوٌضة .

الجسم المطبً األول ناتج من االنمسام المٌوزي  )جـ( نصؾ 28
جزئ  46كروموسوم مزدوج أي  02األول به 

DNA ٌ46ة البٌضٌة األولٌة تحتوي على ، الخل 

 DNAجزئ  90كروموسوم مزدوج أي 

)د( تحدث هذه المرحلة فً  29
 مركز األنبوب المنوي

هذه المرحلة هً التضاعؾ وتحدث عند جدار 
 األنبوب المنوي

أوالً : )ج(           ثانٌاً :  31
 )جـ(

 ثالثاً : )جـ(          رابعاً : )د(

ٌة األولٌة ، )ص( انمسام ( هً الخلٌة البٌض0)
 مٌوزي أول ،

( خلٌة بٌضٌة 4)ع( انمسام مٌوزي ثان ، رلم )
( وهً الجسم المطبً 2ثانوٌة حجمها أكبر من )

( هً البوٌضة الناضجة ألن 7األول ، رلم )
( وهً أجسام 8( و )6( و )5حجمها أكبر من )

 لطبٌة

ً مباٌضها آالؾ الخالٌا ٌتم والدة األنثى وف )ب( الخالٌا البٌضٌة األولٌة 31
البٌضٌة األولٌة وتظل فً مرحلة راحة )كمون( 

 حتى سن البلوغ

 نفس تفسٌر السإال السابك )جـ( خالٌا بٌضٌة أولٌة / آالؾ 32

  )جـ( الخلٌة البٌضٌة الثانوٌة 33

)ب( خلٌة بٌضٌة أولٌة وخلٌة  34
 بٌضٌة ثانوٌة

 أطول فترة زمنٌة بٌن انمسامٌن متتالٌٌن وهً
 الفترة من الوالدة حتى سن البلوغ

)جـ( تكوٌن البوٌضات بعد  35
 البلوغ

انمسام مٌوزي بشكل ؼٌر متساٍو ٌحدث أثناء 
االنمسام المٌوزي األول والثانً أثناء تكوٌن 
البوٌضات فً مرحلة النضج والتً تحدث بعد 

 البلوغ

 ألنه ٌحتوي على كمٌة للٌلة من السٌتوبالزم )د( كروموسومات 36
 والؽذاء

مرتٌن فً حالة حدوث إخصاب أي مرة أثناء  )ب( 37
االنمسام المٌوزي األول ومرة أثناء االنمسام 
المٌوزي الثانً ، ومرة واحدة أثناء االنمسام 
 المٌوزي األول فً حالة عدم حدوث إخصاب .

ألنها تظل فً مرحلة كمون حتى سن البلوغ  )ب( الخالٌا البٌضٌة األولٌة 38
 فراز هرمونات األنوثة .لحٌن إ

االنمسام المٌوزي األول ٌحدث فً مرحلة نضج  )جـ( 39



 

 

البوٌضة لبل التبوٌض ، أما االنمسام المٌوزي 
 الثانً ٌحدث لحظة اإلخصاب بعد التبوٌض

ٌتم والدة األنثى وفً مباٌضها آالؾ الخالٌا  )ب( الخالٌا البٌضٌة األولٌة 41
راحة )كمون(  البٌضٌة األولٌة وتظل فً مرحلة
 حتى سن البلوغ

)د( من الحوٌصلة ؼٌر  41
 الناضجة لبل التبوٌض

ألن الحوٌصلة ؼٌر الناضجة تحتوي على خلٌة 
 بٌضٌة أولٌة ولٌس ثانوٌة

 (42نفس تفسٌر السإال ) )جـ( 42

المطعة الوسطى والذٌل ٌساهمان فً حركة  (2)و  (1))أ(  43
م الحٌوان المنوي لكً ٌصل للبوٌضة وٌمو

 بإخصابها .

الحوصلتان المنوٌتان تفرز سائل للوي به سكر  )د( الحوصلتان المنوٌتان 44
الفركتوز الذي ٌتم أكسدته فً المٌتوكوندرٌا فً 

 المطعة الوسطى

)د( الخالٌا البٌضٌة الثانوٌة أو  45
 الزٌجوت

ألن الجسم المطبً األول ٌوجد داخل الخلٌة 
 زٌجوت .البٌضٌة الثانوٌة والثانً فً ال

ٌتكون الجسم المطبً األول فً المبٌض والثانً  )ب( المبٌض ولناة فالوب 46
 فً لناة فالوب أثناء اإلخصاب .

 (22نفس تفسٌر السإال ) 2N , 4C)جـ(  47

أمهات البٌض وخالٌا جرثومٌة أمٌة توجد أثناء  )أ( خالٌا بٌضٌة أولٌة 48
 التكوٌن الجنٌنً فمط والجسم المطبً الثانً

ٌتكون فً لناة فالوب أثناء اإلخصاب ولٌس 
 المبٌض .

ألنه توجد لناة مجرى بول منفصلة عن المناة  )أ( األنثى فً اإلنسان 49
التناسلٌة عكس الذكر توجد لناة بولٌة تناسلٌة 

 مشتركة

لهما نفس الطول وهما  (D)والجزء  (B)الجزء  وهو العنك (C))ب( الجزء  51

أم أصؽر جزء وهو  الرأس والمطعة الوسطى
(C)  هو العنك الذي ٌحتوي على السنتروسوم

الذي ٌلعب دور بعد الإلخصاب وهو انمسام 
 البوٌضة المخصبة

ٌوم  08دورة الطمث تحدث بشكل دوري كل  )ب( المبٌضٌن والرحم 51
 وٌحدث تؽٌرات فً المبٌض والرحم .

)ب( ألصى تركٌز لهرمون  52
اإلستروجٌن ٌإدي إلى ألصى 

 LHٌز من ترك

 تؽذٌة راجعة إٌجابٌة لبٌل التبوٌض مباشرةً 

 LH، إستروجٌن ،  FSH)ب(  53

 ، بروجستٌرون

 

نمص البروجستٌرون ٌإدي إلى انمباض  )د( البروجستٌرون 54
عضالت الرحم وتمزق الشعٌرات الدموٌة 

 وحدوث النزٌؾ



 

 

المبٌض ٌفرز  (A)أوالً : )أ(  55

 هرمونات تنظم دورة الطمث
 ً المبٌض ٌحدث  (A): )أ(  ثانٌا

به انمسام مٌوزي أول أثناء 
 مرحلة نضج البوٌضة

لناة فالوب  (B)ثالثاً : )ب( 

ٌحدث بها االنمسام المٌوزي 
الثانً لحظة دخول الحٌوان 

 المنوي

 

 (3)و  (1)أوالً : )ب(  56

 فمط (2)ثانٌاً : )جـ( 

ذٌله لصٌر لن ٌتمكن من  (1)الحٌوان المنوي 

 بٌرالحركة بشكل ك
رأسه ؼٌر مدببة وبالتالً  (2)الحٌوان المنوي 

 لدرته ضعٌفة فً اختراق البوٌضة
به خلل فً المطعة الوسطى  (3)الحٌوان المنوي 

له لدرة ضعٌفة فً الوصول للخلٌة البٌضٌة 
 الثانوٌة

تبدأ الدورة بالنزٌؾ ثم إصالح بطانة الرحم  3ثم  1ثم  2)ب(  57
 وإنمائها ثم زٌادة سمكها

فرص الحمل من خالل المبٌض )ص( منعدمة  (A))أ(  58
 النسداد لناة فالوب فً ناحٌته .

  )جـ( 59

)جـ( لن ٌتمكن الحٌوان المنوي  61
 من إخصاب البوٌضة

 نتٌجة انسداد لناتً فالوب

 بعد أسبوعٌن من بداٌة الدورة 4تحدث ٌوم  )جـ( عملٌة التبوٌض 61

  )جـ( 62

لدٌها  )جـ( هذه السٌدة حدث 63
 إخصاب هذا الشهر

لم ٌحدث لدٌها إخصاب النخفاض تركٌز هرمون 
 البروجستٌرون فً نهاٌة الدورة .

 النخفاض سمن بطانة الرحم نتٌجة تهدم البطانة )أ( 64

  )جـ( اإلستروجٌن 65

 08ٌتحلل الجسم األصفر ٌكون ٌوم  ٌوم 14)د(  66

)د( ال جسم أصفر وال  67
 حوٌصالت متطورة

 الجسم األصفر فً نهاٌة الشهر الثالث ٌتحلل
 ونجد حوٌصالت ؼٌر ناضجة

ٌنتج الجسم األصفر كمٌات كبٌرة من  )ب( إستروجٌنات فمط 68
البروجستٌرون وكمٌة للٌلة من اإلستروجٌن 
وٌمكن مالحظة هذه الكمٌة فً منحنى دورة 

 الطمث .

)د( فً ذروة إفراز  69
 البروجستٌرون

وٌمكن  01ٌكون ٌوم  ألصى سمن لبطانة الرحم
 مالحظة ذلن فً منحنى دورة الطمث

 جسم أصفر ناضج )د( 71

  21)د(  71

 )ب( انخفاض تركٌز هرمون  72



 

 

 البروجستٌرون

)جـ( ارتفاع البروجستٌرون  73
 ٌتسبب فً ارتفاع اإلستروجٌن

 

فً  (1))د( مدة بماء التركٌب  74

المرأة الحامل ألصر من مدة 
 ؼٌر الحامل .بماءه فً المرأة 

( 0( هو الجسم األصفر ، والتركٌب )1التركٌب )
هو حوٌصلة جراؾ الناضجة . ٌبمى الجسم 

أشهر وٌبمى فً  2األصفر فً المرأة الحامل 
 المرأة ؼٌر الحامل أسبوعٌن .

 12إلى ٌوم  5ٌرتفع اإلستروجٌن من ٌوم  )جـ( اإلستروجٌن 75
 وٌنخفض عند التبوٌض وٌعود ثانٌة لالرتفاع

بعد التبوٌضة نتٌجة إفرازه من الجسم األصفر 
وٌنخفض فً نهاٌة الدورة نتٌجة تحلل الجسم 

 األصفر

ٌحدث التبوٌض بعد حدوث االنمسام المٌوزي  )جـ( خلٌة بٌضٌة ثانوٌة 76
األول فً مرحلة نضج البوٌضة وتنفجر 

حوٌصلة جراؾ وٌتحرر منها الخلٌة البٌضٌة 
 الثانوٌة

مراحل  )ب( بوٌضة أنهت 77
 االنمسام المٌوزي األول

ألن المٌوزي الثانً الذي ٌنتج عنه بوٌضة 
ناضجة وجسم لطبً ثاٍن ٌحدث لحظة دخول 

 الحٌوان المنوي

ٌتالشى الجسم األصفر فً نهاٌة مرحلة  (D)و  (B))جـ(  78
التبوٌض وعندها ٌنخفض تركٌز اإلستروجٌن 

 والبروجستٌرون

)ب( البروجستٌرون المفرز  79
المشٌمة ٌثبط إنتاج  من

 FSHهرمون 

تؽذٌة راجعة سلبٌة لذلن تستخدم ألراص منع 
الحمل ) تتكون بروجستٌرون وإستروجٌن ( فً 

 منع الحمل

)جـ( ارتفاع مستوى  81
 اإلستروجٌن فمط

لم ٌتكون الجسم األصفر بعد لذلن ٌكون 
 البروجستٌرون منخفض

  )ب( 81

)أ( ٌرتفع هرمون  82
 ٌضمحل البروجستٌرون وال

 الجسم األصفر

ٌبمى الجسم األصفر لٌستمر فً إفراز 
 البروجستٌرون

)ب( ألنه ٌساعد فً المحافظة  83
 على بٌئة رحمٌة مناسبة

ألن البروجستٌرون ٌزٌد من سمن بطانة الرحم 
 وزٌادة اإلمداد الدموي للرحم

بدء مرحلة الحٌض عند انخفاض البروجستٌرون  C)جـ(  84
 م األصفرنتٌجة تحلل الجس

)جـ( المرأة )س( أصبحت  85
 حامل

نتٌجة استمرار زٌادة سمن بطانة الرحم وعدم 
تهدم البطانة نتٌجة بماء الجسم األصفر 

 واستمرار إفراز البروجستٌرون

 ٌوم 04بعد  ماٌو 06)أ(  86

 08البطانة ال تتهدم إال ٌوم  )د( 87
المنحنى )ب( ٌعبر عن إفراز هرمون 

 البروجستٌرون



 

 

  )د( 88

 تعدٌل االختٌار )د( منتصؾ بدالً من بداٌة )د( منتصؾ مرحلة التبوٌض 89
 01ٌوم 

والنمطة  (B))د( بٌن النمطة  91

(C)  حدث االنمسام المٌوزي

 الثانً مرتٌن

االنمسام المٌوزي الثانً ٌحدث عند اإلخصاب ، 
وفً الشهر األول فً المنحنى لم ٌحدث 

فً الشهر الثانً اإلخصاب ألنه حدث طمث ، أما 
لم ٌحدث طمث أي حدث إخصاب وبالتالً حدث 

 االنمسام المٌوزي الثانً مرة واحدة فمط .

)جـ( ٌبمى الجسم األصفر عند  91
 أٌام 12هذه األنثى ألكثر من 

نتٌجة انخفاض تركٌز هرمون البروجستٌرون 
انخفض سمن بطانة الرحم فً المنحنى فً نهاٌة 

خصاب ٌبمى الجسم الدورة أي أنه لم ٌحدث إ
 12أي أكثر من  08إلى  14األصفر من ٌوم 

 أٌام .

تعدٌل : أي العبارات التالٌة  92
 ؼٌر صحٌحة؟

اإلجابة )أ( ، الهرمون الموضح فً المنحنى هو 
هرمون اإلستروجٌن الذي ٌتم إفرازه فً النصؾ 

األول من الدورة من حوٌصلة جراؾ وٌتم 
األصفر أي  إفرازه فً النصؾ الثانً من الجسم

 من مصدرٌن مختلفٌن ولٌس نفس المصدر

)جـ( عدم حدوث اندماج  93
 لألمشاج

ألن البوٌضة لم تكن تحررت بعد ، تتحرر ٌوم 
14 

ألن هرمون البروجستٌرون هو الذي كان ٌثبط  FSH)ب(  94

من الؽدة النخامٌة وفً سن الٌؤس  FSHإفراز 

 ٌنخفض تركٌز هرمون البروجستٌرون

 14ٌوم  (B))ب(  95

ٌوم من التبوٌض  08ٌحدث التبوٌض بعد  41)ب(  96
 08و  14الحالً .. أي نجمع 

ٌكون حدث للبطانة إنماء ) بداٌة نمو ( ولم  )جـ( 97
تزداد فً السمن بعد نتٌجة عدم إفراز هرمون 
 البروجستٌرون الذي ٌتم إفرازه بعد التبوٌض .

اإلستروجٌن  عندما ٌرتفع تركٌز هرمون LHو  FSH)جـ(  98
والبروجستٌرون ٌثبطان الؽدة النخامٌة عن 

 LHوهرمون  FSHإفراز هرمون 

والخط  (X))د( ال ٌعبر الخط  99

(Y) عن هرمونات الطمث 

(X)  وحتى نهاٌة الدورة فال  5ارتفع من ٌوم

ارتفع  (Y)ٌمكن أن ٌكون اإلستروجٌن ، بٌنما 

 لبل التبوٌض فال ٌمكن أن ٌكون البروجستٌرون

ٌكون تركٌز اإلستروجٌن مرتفع لوجود حوٌصلة  )ب( 111
جراؾ والبروجستٌرون منخفض لؽٌاب الجسم 

 األصفر فً النصؾ األول من الدورة

المنحنى ٌعبر عن التؽٌر فً تركٌز هرمون  )ب( الجسم األصفر 111
 اإٍلتروجٌن

 ٌفرز الجسم األصفر للٌل من اإلستروجٌن
جراؾ ألن ال ٌمكن أن تكون اإلجابة حوٌصلة 



 

 

 14الحوٌصلة انفجرت ٌوم 

  )د( خلٌة بٌضٌة أولٌة 112

كثٌراً للمساهمة فً  LHال ٌنخفض إفراز هرمون  )أ( 113

 الحفاظ على الجسم األصفر

)جـ( التبوٌض وتكوٌن الجسم  114
 األصفر

بدأت الدورة بالنزٌؾ وانخفاض سمن بطانة 
من شهر أبرٌل والهرمون فً  12الرحم ٌوم 

من شهر أبرٌل  04ألصى تركٌز له ٌوم  المنحنى
 LHمن الدورة أي أنه  14أي ٌوم 

ارتفعت درجة الحرارة بعد التبوٌض والهرمون  )جـ( البروجستٌرون 115
الذي ٌزداد إفرازه بعد التبوٌض مباشرةً هو 

 البروجستٌرون .

فً سن الٌؤس ٌنخفض إفراز هرمونات األنوثة  )أ( 116
ات تثبط الفص األمامً وبالتالً ال ٌوجد هرمون

 LHو  FSHللؽدة النخامٌة فٌزداد إفراز هرمون 

، والمرأة اآلخرى لدٌها جسم أصفر أي فً 
النصؾ الثانً من الدورة وٌكون تركٌز هرمون 

FSH . منخفض فً ذلن التولٌت 

سنة فً  45ألن تركٌزهم انخفض بداٌة من  (4)و  (3))جـ(  117
 المنحنى

فً مستوى )جـ( )س( التؽٌر  118
هرمونات المبٌض لبل سن 

 الٌؤس ، و)ص( بعد سن الٌؤس

 نظراً النخفاض تركٌز الهرمونات عند )ص(

 126نفس فكرة تفسٌر السإال رلم  )د( 119

عند استئصال المبٌضٌن ٌنخفض إفراز  )ب( 111
اإلستروجٌن والبروجستٌرون وبالتالً ال ٌتم 

 LH تثبٌط الؽدة النخامٌة فٌرتفع إفراز هرمون

)د( المرأة )ص( تتناول نوع   111
 من ألراص منع الحمل

ً  5الرتفاع تركٌز البروجستٌرون من ٌوم   تمرٌبا

 ألن بالً االختٌارات تمل مع التمدم فً العمر )ب( الباراثورمون 112

الرسمة ؼٌر واضحة بسبب  113
 الطباعة

 FSHفكرة السإال : عندما ٌكون تركٌز هرمون 

ٌكون هرمون اإلستروجٌن  فً أعلى مستوى له
ٌموم بإنماء أي بداٌة تشكل بطانة الرحم نفس 

 97فكرة سإال رلم 

انخفاض التستوستٌرون بسبب التمدم فً العمر  )ب( 114

نتٌجة عدم تثبٌط  FSHمما ٌعمبه زٌادة إفراز 

 الؽدة النخامٌة بشكل كافً

النخفاض تركٌزه أثناء الحمل أما بالً  FSH)د(  115
 ات ٌرتفع تركٌزهم أثناء الحملاالختٌار

زٌادة هرمون التستوستٌرون تإدي إلى تثبٌط  FSHو  LH)د( ٌنخفض تركٌز  116
 FSHو  LHالؽدة النخامٌة عن إفراز هرمون 

الولت الوحٌد الذي ٌموم فٌه اإلستروجٌن  )ب( 117



 

 

 LHبتنشٌط الؽدة النخامٌة ولٌس تثبٌطها إلفراز 

 لبٌل التبوٌض 13ٌوم 

  ب() 118

المبٌض ألنه ٌحتوي على الجسم األصفر و  )جـ( 119
 بطانة الرحم

 الهرمون هو البروجستٌرون )ب( 121
 األنثى )س( تتناول ألراص منع الحمل

األنثى )ص( وصلت لسن الٌؤس الستمرار 
 انخفاض هرمون البروجستٌرون

 

 

 األسئلة الممالٌة :

 ( نعم تظهر بسبب إفراز هرمونات الذكورة .1)

 . FSHدرجة وإفراز هرمون  25( انخفاض درجة حرارة الخصٌتٌن لـ 0)

 ( أوالً : لٌمترب من الجسم ورفع درجة الحرارة .2)

 ثانٌاً : نتٌجة نمص الؽذاء .

 ثالثاً : لكً ٌتمكن من الحركة والوصول للبوٌضة .

 رابعاً : بفضل األربطة

حتى ٌتم إفراز الهرمونات الجنسٌة  خامساً : تكون مرحلة الكمون من الوالدة حتى سن البلوغ

. 

 ( تمل فرصة حدوث الحمل .4)

( المالبس الضٌمة ترفع من درجة حرارة الخصٌتٌن مما ٌإثر بالسلب على تكوٌن 5)

 الحٌوانات المنوٌة .

سنة لد ٌحتوي على حوٌصالت ناضجة  02سنوات ٌحتوي على خالٌا بٌضٌة أولٌة ،  5( 6)

سنة ال ٌحتوي على جسم أصفر أو  62ورة الطمث ، أو جسم أصفر حسب الٌوم فً د

 حوٌصالت .

( فً امرأة متزوجة ٌنتهً عند حدوث إخصاب ، فً امرأة ؼٌر متزوجة ٌتولؾ عند 7)

 االنمسام المٌوزي األول .

 ( زٌادة السمن عند انخفاض اإلستروجٌن .8)

 ( إذا استطاع اختراق الرحم9)



 

 

 ( حدث إجهاض .12)

 FSHاض تركٌز هرمون النخف B( األنثى 11)

 ( شٌخوخة المبٌض نفسه ألنه ٌكون خالً من الحوٌصالت .10)

 ( ٌرتفع تركٌزهما .12)

 ( )ب( بها عٌوب الرأس ضخمة ؼٌر مدببة لن تتمكن من اختراق البوٌضة .14)

بمرور األسابٌع ، أما  LHو  FSH( المفحوص )أ( أنثى لحدوث تؽٌر فً تركٌز هرمونً 15)

 المفحوص )ب( ذكر لثبات التركٌز تمرٌباً .

 

 

 

 

 

 

 

 

 تابعونا على جروب كتاب التمٌز فً األحٌاء

 دكتور مـحمد خالد زؼلول

01030849696 

 

 

 

 

 



 

 

 إجابة الدرس الخامس : تابع التكاثر فً اإلنسان

 التفسير إذا لزم ذلك اإلجابة م

مالٌة حدوث الحمل فً حالة عند التبوٌض تزداد احت C)جـ(  1
 حدوث تزاوج

ألن اإلخصاب هو اندماج نواة الحٌوان المنوي مع  )د( 2
 نواة البوٌضة

  32)د(  3

كلما زاد عدد الحٌوانات المنوٌة زدات كمٌة إنزٌم  )جـ( 4
 الهٌالوٌورنٌز

ألنها تتحرن من اتجاه الرحم إلى لناة فالوب واتجاه  )ب( الحٌوانات المنوٌة 5
 ألهداب من اتجاه المبٌض إلى الرحما

)أ( حدوث إخصاب وعدم  6
 انمسام الاللحة

ألن العنك هو الذي ٌحتوي على العنك الذي ٌحتوي 
على الجسم المركزي الذي ٌلعب دور فً انمسام 

 الاللحة

من المنحنى نجد أن أعلى فرصة لحدوث الحمل إذا  ماٌو 09)جـ(  7
. حدث التبوٌض حدث تزاوج لبل التبوٌض بٌومٌن .

ماٌو .. اجمع  1ماٌو لبلها بٌومٌن أي ٌوم  2ٌوم 
 ماٌو 09ٌوم للدورة التالٌة تصبح اإلجابة  08علٌهم 

 02لنمص عدد الحٌوانات المنوٌة عن  (2)العٌنة  (4)و  (3)و (2))جـ( العٌنة  8

 ملٌون

لنمص نسبة الحٌوانات المنوٌة النشطة  (3)العٌنة 

 % 62عن 
مص عدد الحٌوانات المنوٌة الطبٌعٌة لن (4)العٌنة 

 % 62عن 
الحظ فً الجدول نسبة الحٌوانات المنوٌة ؼٌر 

 الطبٌعٌة ولٌست الطبٌعٌة

)أ( الثلث الخارجً لمناة  9
 فالوب

 

 خلٌة ثم اثنٌن ثم أربعة  (1) 11

 (3))جـ( حجم البوٌضة فً  11

 متساوي (5)و 

تؽٌر ألن الهدؾ من هذه االنمسامات زٌادة العدد وال ٌ
 الحجم

 انمسام مٌتوزي أثناء  التفلج Dو  C)د(  12

  )أ( نهاٌة لناة فالوب 13

( لتكوٌن 0( أثناء التفلج وٌحدث فً )1ٌحدث فً ) )جـ( 14
 الجنٌن فً الرحم

 تحتوي األمشاج على نصؾ المعلومات الوراثٌة (1) 15

( ٌحدث بعد 1)د( االنمسام ) 16
 التفلج

سام المٌوزي الثانً وٌحدث ( هو االنم1االنمسام )
لحظة دخول الحٌوان المنوي للخلٌة البٌضٌة الثانوٌة 

 ، والتفلج ٌحدث بعد اإلخصاب

 وهً المشٌمة (A))أ(  17



 

 

 لكبر حجمها )جـ( خالٌا الدم الحمراء 18

  5)جـ(  19

  (1))أ( شرٌان فً  21

وهً المشٌمة ٌنتمل من خاللها األكسجٌن من األم  (A))أ(  21
 لجنٌن وثانً أكسٌد الكربون من الجنٌن لألمل

)ب( عدم لدرة الجسم  22
األصفر على إفراز كمٌات 
 كافٌة من البروجستٌرون

 

الحبل السري ٌحتوي على شرٌان به دم مإكسج  )جـ( 23
وورٌد ٌحمل دم ؼٌر مإكسج والدم الموجود فً 

 الحبل السري هو دم الجنٌن

)جـ( ثانً أكسٌد الكربون  24
 ٌورٌاوال

 ألنه ورٌد عائد من الجنٌن لألم

  )ب( الرهل 25

  7)ب(  26

 ألن الجنٌن رأسه ألسفل )د( التاسع 27

28   

  )ب( 29

)أ( تركٌز المواد الؽذذائٌة  31
 ٌمل وتركٌز الٌورٌا ٌزداد

 

  )أ( 31

  8)ب(  32

 ٌمل البروجستٌرون فً نهاٌة الشهر التاسع )د( 33

ة ٌمل البروجستٌرون وٌزداد عند الوالد )د( 34
 األوكسٌتوسٌن

)جـ( ٌنبسط عنك الرحم ،  34
وتنمبض وتنبسط عضالت 

 الرحم

 لطرد الجنٌن للخارج

  )د( الخامس 35

( من 1)جـ( الهرمون ) 36
 اإلستروٌدات

( هو 0( هو البروالكتٌن والهرمون )1الهرمون )
 األوكسٌتوسٌن

ماء ألنه األوكسٌتوسٌن ٌإثر على الرحم وهو ؼدة ص
 ٌفرز الرٌالكسٌن

( هو 1)د( الهرمون ) 37
األوكسٌتوسٌن والهرمون 

 ( هو الرٌالكسٌن0)

 ( ٌُفرز عند الوالدة وهو األوكسٌتوسٌن1الهرمون )
( هو الرٌالكسٌن ٌُفرز من بداٌة الحمل 0الهرمون )

 والرحم والمشٌمة --من الجسم األصفر 

  4)أ(  38

)ب( لد ٌكون لهما نفس  39
 نسالج

 توأم متآخً لكل جنٌن مشٌمة

  )د( 41

  )جـ( 41



 

 

  )ب( 42

  )ب( 43

الهرمون هو البروالكتٌن وٌتم إفرازه من الفص  )أ( مصدر واحد 44
 األمامً للؽدة النخامٌة

)أ( انمسام بوٌضة مخصبة  45
 بحٌوان منوي

 

  )أ( 46

  )جـ( 47

  )ب( األوكسٌتوسٌن 48

  )جـ( 49

  )د( 51

  ـ()ج 51

  )ب( 52

  )ب( 53

  )د( 54

)ب( عندما ٌوجد توأم  55
 متآخً

 

56  ً   )ب( نفس الجنس أحٌانا

  أوالً : )د(       ثانٌاً : )أ( 57

  )جـ( 58

  )د( 59

  )أ( 61

  )د( 61

  )ب( المشٌمة 62

  )ب( 63

  )د( 64

  )جـ( 65

  )د( 66

ض المنمولة عن الوالً الذكري ٌمنع انتمال األمرا )د( 67
 طرٌك الجنس ألنه ٌعمل كحاجز

التعمٌم الجراحً تمنع التماء الحٌوان المنوي  )جـ( 68
 بالبوٌضة وعملٌة ؼٌر رجعٌة

 الصفات تعود للنواة التً تم زراعتها )أ( 69

ٌكتمل االنمسام المٌوزي عند اإلخصاب الذي ٌحدث  )ب( 71
 (0فً األنبوبة عند الخطوة )

 ثر سمن بطانة الرحم فً حالة التعمٌم الجراحًال ٌتؤ )ب( 71

 ألنها تمنع التبوٌض )جـ( حبوب منع الحمل 72

  )أ( التعمٌم الجراحً 73

  )أ( 74

  )جـ( البروجستٌرون 75

  )ب( األلراص 76



 

 

 ألنها عملٌة ؼٌر رجعٌة )د( التعمٌم الجراحً 77

حٌوانات دائرة تُوضع فً المهبل تمنع دخول ال )د( اإلخصاب 78
 المنوٌة للرحم

إلى ٌوم  10)ب( من ٌوم  79
16 

ألنه هذه األٌام هً التً لو حدث بها تزاوج ٌمكن 
 حدوث اإلخصاب

)أ( تتناول ألراص منع  81
 الحمل

ألن البروجستٌرون الموجود فً ألراص منع الحمل 
 LHٌثبط الؽدة النخامٌة عن إفراز 

  )ب( 81

  )جـ( 82

  )ب( 83

  )د( 84

  )جـ( 85

  )ب( 86

  )د( 87

  )ب( األلراص 88

  )جـ( 89

 إجابة األسئلة الممالٌة :

 ( البروجستٌرون ألنه بعد اإلخصاب ٌستمر الجسم األصفر وٌفرز هرمون البروجستٌرون .1)

 ( ألنه ٌتنفس عن طرٌك المشٌمة .0)

 بدون تبوٌض .أسابٌع ٌحدث نزٌؾ  2( فً حالة تناول ألراص منع الحمل بعد انتهاء 2)

 ( كالهما سائله المنوي خالً من الحٌوانات المنوٌة .4)

 ( هو األوكسٌتوسٌن .0( هو البروجستٌرون والهرمون )1( الهرمون )5)

 أطفال . 2( 6)

 ( نعم تزٌد من سمن بطانة الرحم .7)

 لرحم .( لتهٌئة الرحم الستمبال التوتٌة بزٌادة سمن بطانة الرحم وزٌادة اإلمداد الدموي ل8)

 ( طرٌمة عالج هرمونً هً : األلراص9)

 طرٌمة عملٌة جراحٌة هً : التعمٌم الجراحً

 طرٌمتان تمنع التماء األمشاج : الوالً الذكري والتعمٌم الجراحً

 طرٌمة تإثر على دورة الطمث : األلراص ألنها تمنع التبوٌض

 طرٌمة تمثل عملٌة ؼٌر رجعٌة : التعمٌم الجراحً .

 LHو  FSHستٌرون ألنه ٌثبط الفص األمامً عن إفراز هرمون ( البروج12)



 

 

 

 

 

 

 

 تابعونا على جروب كتاب التمٌز فً األحٌاء

 دكتور مـحمد خالد زؼلول

01030849696 
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 ال إله إال أنت سبحانن إنً كنت من الظالمٌن
 
 
 
 
 
 



 

 

 إجابة الدرس األول : المناعة فً النبات
 التفسير إذا لزم ذلك اإلجابة م

 دور لبل اإلصابة : أنه ٌتكون من السلٌلوز واللجنٌن )جـ( 1
 دور بعد اإلصابة : انتفاخ الجدار الخلوي

 لمنع دخول المٌكروبات إلى المنطمة التالفة )ب( 2

 انتفاخ الجدار الخلوي مناعة تركٌبٌة تتكون بعد اإلصابة )أ( 3

 تتكون التٌلوزات بعد اإلصابة لمنع انتشار المٌكروب )د( 4

الحساسٌة المفرطة تمنع انتشار المٌكروب حٌث ٌتم تدمٌر  )جـ( 5
 سلٌمةاألنسجة المصابة للمحافظة على األنسجة ال

  )د( 6

  )ب( 7

  )أ( 8

ألن المستمبالت هً التً تدرن وجود المٌكروب وتنشط  )ب( 9
 الوسائل اآلخرى

  )جـ( 11

 ألنها ال توجد لبل اإلصابة وتتكون بعد اإلصابة فمط )أ( 11

  )د( 12

 خالٌا بارانشٌمٌة )جـ( 13

  )أ( 14

  )جـ( 15

  )ب( 16

  )أ( 17

  )د( 18

  )أ( 19

  )ب( 21

  )جـ( 21

 
 
 
 

 ال إله إال أنت سبحانن إنً كنت من الظالمٌن
 
 
 
 



 

 

 : مكونات الجهاز المناعً فً اإلنسان جابة الدرس الثانًإ
 إذا لزم ذلك التفسير اإلجابة م

لٌست كل أعضاء الجهاز المناعً أعضاء لٌمفاوٌة ، مثالً  )أ( 1
 الجلد مناعً ولٌس لٌمفاوي

  )د( 2

ن نخاع العظام ٌموم بتجدٌد الخالٌا اللٌمفاوٌة الجذعٌة أل )جـ( 3
 باستمرار عن طرٌك االنمسام 

ٌمل عدد الخالٌا ألن الؽدة التٌموسٌة تضمر مع التمدم فً  )ب( 4
 العمر 

 (4)أوالً :  5
 (1)ثانٌاً : 

 

 % 80ونسبتها  Tٌساهم فً نضج الخالٌا  )د( 6

خالٌا الدم الحمراء من ٌنتمل الحدٌد الناتج من تحلل  )ب( 7
الطحال إلى نخاع العظام لٌساهم فً تكوٌن خالٌا دم 

 حمراء جدٌدة

العضو )س( هو الطحال ٌنمً الدم ، والعضو )ص( هو  )جـ( 8
 العمدة اللٌمفاوٌة ٌنمً اللٌمؾ

( هً التٌموسٌة ٌنتمٌان 0( هً الدرلٌة والؽدة )1الؽدة ) )أ( 9
 لنفس النوع وهو الؽدد الصماء

عند حدوث عدوى تنمسم الخالٌا اللٌمفاوٌة المخزنة داخل  )د( 11
 العمدة وبالتالً تتورم

  )جـ( 11

  )ب( 12

  )ب( 13

 ( سلٌم 0( متورم ، والجزء )1الجزء ) )ب( 14

 ألنها تماٌزت فً الؽدة التٌموسٌة  )د( 15

  )جـ( 16

  )ب( 17

س لدٌها لدرة الخالٌا )س( هً اللٌمفاوٌة الجذعٌة ولٌ )د( 18
 مناعٌة 

 حٌث تتحول إلى خالٌا بلعمٌة كبٌرة  )د( 19

 البائٌة والماتلة الطبٌعٌة  )جـ( 21

  )د( 21

الخلٌة )س( هً البائٌة ألن على سطحها األجسام  )د( 22
 المضادة ، والخلٌة )ص( هً الخلٌة التائٌة

  )جـ( 23



 

 

لطحال ولٌس فً تتماٌز البائٌة فً العمد اللٌمفاوٌة وا )جـ( 24
نخاع العظام وذلن بعد التعرض لمٌكروب وتنشٌطها 

 بواسطة التائٌة المساعدة 

  )جـ( 25

  )د( 26

  )جـ( 27

  )جـ( 28

  )د( 29

  )د( 31

  )أ( 31

( هً اللٌمفاوٌة ومنها نوع لادر على البلعمة 1الخالٌا ) )أ( 32
 هو البائٌة أثناء المناعة الخلطٌة

  )أ( 33

 متعددة األنوٌة )د( 34

  )د( 35

  )د( 36

  )ب( 37

  )ب( 38

  )أ( 39

البلعمٌة الكبٌرة الثابتة ٌتم تخزٌنها فً األعضاء المختلفة  )جـ( 41
 مثل الكبد والرئتٌن

الخالٌا اللٌمفاوٌة الجذعٌة ألنها تتماٌز لألنواع الثالثة من  )جـ( 41
 الخالٌا اللٌمفاوٌة 

  )جـ( 42

جمٌعهم أعضاء لٌمفاوٌة ٌمكن أن تحدث داخلها  )د( 43
 االستجابة المناعٌة 

فً حالة ؼٌاب نخاع العظام ال تتكون الخالٌا البائٌة ، وفً  )جـ( 44
حالة ؼٌاب الؽدة التٌموسٌة ال ٌتم تكوٌن التائٌة المساعدة 

 التً تنشط البائٌة إلنتاج األجسام المضادة 

  )د( 45

أوالً :  46
 )جـ(
 ً :  ثانٌا

 )ب(

 

البائٌة تتكون فً نخاع العظام وتتماٌز فً الطحال والعمد  )د( 47
 اللٌمفاوٌة 



 

 

التائٌة تتكون فً نخاع العظام وتتماٌز فً الؽدة 
 التٌموسٌة 

 الماتلة الطبٌعٌة ال تتماٌز ألنواع

  )جـ( 48

  )د( 49

  )أ( 51

  )جـ( 51

  )جـ( 52

  )جـ( 53

  )جـ( 54

 تإثر على خالٌا لٌمفاوٌة  ألنها )جـ( 55

 ألنها تنشط معظم الخالٌا اآلخرى )د( 56

  )جـ( 57

 تخزن فً األنسجة بٌن الخالٌا كما موضح بالرسم )جـ( 58

 ألنها ال تخزن فً الدم )جـ( 59

  )د( 61

 لجذب خالٌا الدم البٌضاء لمكان اإلصابة )ب( 61

 ٌضاء لمكان اإلصابةمادة كٌمٌائٌة تجذب خالٌا الدم الب )جـ( 62

  )جـ( 63

المتممات توجد فً الدم بصورة ؼٌر نشطة ال ٌتم  )ب( 64
تنشٌطها إال بعد دخول المٌكروب وارتباط الجسم المضاد 

 به

تُفرز من الخالٌا المصابة بالفٌروسات لتإثر على  الخالٌا  )ب( 65
 السلٌمة

تبط بها ٌتم إنتاج اإلنترفٌرونات بشكل طبٌعً لكن تر )جـ( 66
 األجسام المضادة لتعٌمها عن المٌام بوظٌفتها

 مواد منبهة هً اإلنترفٌرونات  )د( 67

 من الخالٌا المصابة بالفٌروسات  )جـ( 68

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 : األجسام المضادة إجابة الدرس الثالث
 التفسير إذا لزم ذلك اإلجابة م

  )د( 1

 ألنه جسم ؼرٌب بالنسبة لإلنسان )د( 2

  )جـ( 3

تكون السلسلة الخفٌفة أسفل السلسلة الثمٌلة لكن فً  )جـ( 4
 االختٌار )أ( العكس

ألن أن ٌكون مولعً االرتباط باألنتٌجٌن متماثلٌن ولفل  )أ( 5
 ومفتاح بالنسبة لألنتٌجٌن

  )د( 6

 رابطة كبرٌتٌدٌة ثنائٌة  )د( 7

 ألنه بعد ارتباط الجسم المضاد باألنتٌجٌن تم إبطال )د( 8
مفعول األنتٌجٌن ولكن ٌتم التخلص منه بواسطة الخالٌا 

البلعمٌة الكبٌرة حٌث تبتلع األنتٌجٌن والجسم المضاد 
 وتهضمهم

  )جـ( 9

  )د( 11

  )جـ( 11

  )جـ( 12

كل سلسلة من األربع ساللسل تتكون من جزء متؽٌر  )د( 13
 وجزء ثابت

  )جـ( 14

  )جـ( 15

  )د( 16

األنواع الموضحة بالرسم فً الجزء الثابت من تختلؾ  )جـ( 17
 السالسل الثمٌلة 

ال توجد أي روابط كبرٌتٌدٌة ثنائٌة بٌن السالسل الخفٌفة  )د( 18
 وبعضها 

  )جـ( 19

  )ب( 21

  )د( 21

 ألن الجسم المضاد متخصص )ب( 22

  )ب( 23

 األجزاء الثابتة )د( 24

  )أ( 25



 

 

روابط ببتٌدٌة بٌن األحماض  البروتٌن ٌحتوي على )د( 26
األمٌنٌة فً نفس سلسلة عدٌد الببتٌد وهٌدروجٌنٌة بٌن 

 األحماض األمٌنٌة فً السالسل المختلفة

  )ب( 27

  )جـ( 28

  )د( 29

البائٌة البالزمٌة هً التً تصنع الجسم المضاد وهو  )ب( 31
بروتٌن أي ٌتكون داخل سٌتوبالزمها ، والبلعمٌة الكبٌرة 

 ع الجسم المضاد واألنتٌجٌنتبتل

  )جـ( 31

لعدم وجود جسم مضاد مالئم لالرتباط باألنتٌجٌنات  )أ( 32
 ( 1الخاصة بالبكتٌرٌا )

  )ب(  33

  )ب( 34

 مركب س هو المتمم ومركب ص هو األنتٌجٌن )ب( 35

  )أ( 36

  )د( 37

  )د( 38

  )ب( 39

  )جـ( 41

حدد دائري مثل الموجود فً ٌحتوي على م dاألنتٌجٌن  )د( 41

a 

  )د( 42

 أوالً : )أ( 43
 ثانٌاً : )ب(

 

( ٌعبر عن ٌعبر عن الترسٌب لوجود مادة 1الشكل ) )ب( 44
 منحلة

  )ج( 45

 لعدم وجود مولع ارتباط متمم )جـ( 46

( تمثل المتممات وتوجد فً الدم بصورة عٌر نشطة 2) )د( 47
وهو الذي ٌولد ( هو األنتٌجٌن 1لبل اإلصابة ، )

 ( هو الجسم المضاد0استجابة مناعٌة ، )

ألن البائٌة هً التً تفرز األجسام المضادة التً ترتبط  )د( 48
 باألنتٌجٌنات مما ٌنشط المتممات

  )د( 49

  )ب( 51



 

 

  )جـ( 51

ترتبط بمولع ارتباط المتمم وٌوجد فً المنطمة الثابتة  )د( 52
 من السالسل الثمٌلة

   

 المتمم مع الجسم المضاد ٌسهالن البلعمة )جـ( 54

ٌزداد تركٌز المعمد المناعً جسم مضاد أنتٌجٌن ثم  )أ( 55
 تنشط عملٌة البلعمة لكً تبتلع هذا المعمد وتهضمه 

 
  إجابة األسئلة الممالٌة :

 ( لكً تعمل الخالٌا التائٌة المساعدة على تنشٌط الخالٌا البائٌة 1)
 
 ئٌة السامة والخالٌا الماتلة الطبٌعٌة والمتممات( الخالٌا التا0)
 
( )أ( ٌتوافر عدد ألل من مستمبالت األسٌتٌل كولٌن ، وبالتالً تتلمى العضالت 2)

 إشارات عصبٌة ألل مما ٌإدي إلى الضعؾ .
  ً ٌتدمر عدد كبٌر من المستمبالت )ب( نعم ٌزٌد من إنتاج األجسام المضادة وبالتال

 
 ط عدد من األجسام المضادة باألنتٌجٌن الواحد . ( )ب( حٌث ٌرتب4)
 
 ( 2( )أ( نفس إجابة )5)

 )ب( ٌهلن عدد من الحٌوانات المنوٌة 
 )جـ( البول السكري

 

(6 )(B)  . نظرٌة المفل والمفتاح 

 
 ( أوالً : التالزن        7)

 ثانٌاً : نتٌجة ؼٌاب مولدات الضد
 
 
 
 
 

 كتاب التمٌز فً األحٌاء .. نمبر وان
 
 

 ال إله إال أنت سبحانن إنً كنت من الظالمٌن
 



 

 

  : آلٌة عمل الجهاز المناعً فً اإلنسان إجابة الدرس الرابع
 ر إذا لزم ذلكيالتفس اإلجابة م

( ٌمثل االلتهاب وخط 0( ٌمثل خط الدفاع األول ، )1) )جـ( 1
 ( ٌمثل الثالث )المناعة المكتسبة(2الدفاع الثانً ، )

  )جـ( 2

 حٌث ٌحتوي على إنزٌمات محللة ()جـ 3

  )جـ( 4

الثٌروكسٌن ٌعمل على سالمة الجلد )خط دفاع أول (  )جـ( 5

 HClوالجاسترٌن ٌحفز المعدة إلفراز 

 ال تتحسن لعدم وجود ذاكرة مناعٌة  )د( 6

الثٌروكسٌن ٌعمل على سالمة الجلد )خط دفاع أول (  )ب( 7

 HClوالجاسترٌن ٌحفز المعدة إلفراز 

ألن هذه األعراض هً أعراض االلتهاب الذي ٌحدث بسبب  )جـ( 8
الهٌستامٌن الذي ٌُفرز من الخالٌا الصارٌة والخالٌا 

 الماعدٌة

الجهاز المناعً ) خالٌا الدم البٌضاء ( التً تعتبر أٌضاً  )جـ( 9
 مكون مكونات الجهاز الدوري مع الدم 

ٌجة تؤثٌر الهٌستامٌن ، ( نفاذٌة الوعاء الدموي عالٌة نت0) )جـ( 11
 ( لطر الوعاء الدموي كبٌر ) أي أنه متسع (2)

  )ب( 11

  )ب( 12

ألن الكٌموكٌنات هً التً تجذب خالٌا الدم البٌضاء لمكان  )جـ( 13
 اإلصابة 

للكٌموكٌنات دور وهو جذب خالٌا الدم البٌضاء لمكان  )د( 14
 اإلصابة 

 بالتهام المٌكروب لكً تموم الخالٌا البلعمٌة  )ب( 15

ألن الهٌستامٌن ٌزٌد من تدفك الدم لمكان اإلصابة لكً ٌزٌد  )د( 16
من خالٌا الدم البٌضاء لمكان اإلصابة وٌعبر عن ذلن 

بالعمود )س( وكذلن ٌزٌد من اتساع الوعاء الدموي وٌعبر 
 ( 0عن ذلن بالعمود )

ؼٌر تتبع المناعة الفطرٌة أي أنها ؼٌر متخصصة )  NK )د( 17

 نوعٌة ( وال تستطٌع خالٌا ذاكرة . 

 تتبع المناعة الفطرٌة  )جـ( 18

 لكً تموم بإفراز الهٌستامٌن فً حالة دخول بكتٌرٌا  )ب( 19

تتماثل ألن االلتهاب مناعة فطرٌة ؼٌر متخصصة ال ٌحدث  )جـ( 21
 تكٌؾ حسب نوع المٌكروب



 

 

 هً الخالٌا الصارٌة (3) 21

 تلة الطبٌعٌة لٌمفاوٌة وؼٌر متخصصةالخالٌا الما )جـ( 22

  )د( 23

 ألنها ؼٌر متخصصة )أ( 24

 وهً خالٌا فً األوعٌة الدموٌة  )جـ( 25

كلما زادت كمٌة الهٌستامٌن اتسع الوعاء الدموي وانخفض  )ب( 26
 ضؽط الدم 

 NKالخالٌا اللٌمفاوٌة ؼٌر المتخصصة هً  )د( 27

 ألنها مناعة فطرٌة  )ب( 28

  ()د 29

 متخصصة Bألن الخالٌا  )جـ( 31

نوع معٌن من الخالٌا البائٌة التً ٌتالئم مستمبلها مع شكل  )ب( 31
 األنتٌجٌن ) متخصصة ( = ) نوعٌة ( 

الخلٌة الموضحة بالشكل على سطحها جسم مضاد أي أنها  )جـ( 32
بائٌة وابتلعت المٌكروب وعرضته على سطحها لتمدمه 

 اعدة للخالٌا التائٌة المس

  )د( 33

  )جـ( 34

  )د( 35

حٌث أنه تلتصك باألنتٌجٌن وتتعرؾ علٌه بدون أن تمدمه  )أ( 36
لها خالٌا آخرى كما ٌحدث فً حالة الخالٌا التائٌة 

 المساعدة 

حٌث أن الخالٌا البلعمٌة الكبٌرة عندما تعرض األنتٌجٌن  )ب( 37
دة لكً على سطحها فإنها تمدمه للخالٌا التائٌة المساع

 تتعرؾ علٌه 

  )جـ( 38

عملٌة البلعمة مناعة فطرٌة وبالتالً سرٌعة ؼٌر  )أ( 39
 متخصصة

  )د( 41

  )جـ( 41

عدد اللٌسوسومات ٌجب أن ٌكون كبٌر لكً تهضم  )د( 42
المٌكروب ، والؽشاء البالزمً ٌجب أن تكون مرونته عالٌة 

 لكً تتمكن من ابتالع المٌكروب وإدخاله داخلها 

الشكل ٌوضح ابتالع الخلٌة البلعمٌة الكبٌرة للمٌكروب  )ب( 43
وتموم بذلن لكً تمدمه للخالٌا التائٌة المساعدة لكً تتعرؾ 

 علٌه 



 

 

  )جـ( 44

  )ب( 45

وٌرتبط ببروتٌن التوافك  CD4( ٌمثل 1البٌانات : ) )جـ( 46

( ٌمثل بروتٌن التوافك النسٌجً على سطح 0النسٌجً ، )
( ٌمثل 2ائٌة ألن الخلٌة علٌها أجسام مضادة ، )الخلٌة الب

والذي ٌحدد النوعٌة  TCRمستمبل الخلٌة التائٌة 

والتخصص حٌث أنه لٌست أي خلٌة تائٌة تهاجم أي 
فٌروس ولكن لكل أنتٌجٌن خلٌة تائٌة خاصة به حسب 

 ( تمثل اإلنترلٌوكٌنات 4نظرٌة المفل والمفتاح ، )

  )جـ( 47

ٌنات تزٌد من انمسام الخالٌا سواء البائٌة أو اإلنترلٌوك )ب( 48
 التائٌة 

 نفس تفسٌر السإال السابك )جـ( 49

 MHC( لؽٌاب 0ال تتعرؾ فً الشكل ) )أ( 51

 لعدم تالئم مستمبل الخلٌة التائٌة مع األنتٌجٌن  )د( 51

 ( لعدم تالئم المستمبل مع األنتٌجٌن1ال تستجٌب ) )ب( 52

 لفل ومفتاح )د( 53

الخلٌة البائٌة تستطٌع التعرؾ على األنتٌجٌن بشكل حر فً  )جـ( 54
الدم عكس التائٌة المساعدة البد أن ٌُمدم لها األنتٌجٌن 

 MHCمعروضاً على 

  )جـ( 55

  )ب( 56

  )أ( 57

حٌث ترتبط الخلٌة التائٌة المساعدة بنوعٌن من الخالٌا  )ب( 58
 ( على سطحها جسم مضاد 2وهما البائٌة )

نشطة بدلٌل أنها انمسمت ، الخلٌة  Bالخلٌة )س( هً خلٌة  )د( 59

ذاكرة تشارن فً االستجابة المناعٌة الثانوٌة ،  B)ص( 

بالزمٌة تكثر بها رٌبوسومات لكً تموم  Bالخلٌة )ع( هً 

بإنتاج األجسام المضادة ) بروتٌنات ( والرٌبوسومات هً 
 تٌن عضٌات توجد فً الخلٌة وتموم بتصنٌع البرو

  )ب( 61

( ٌمثل األنتٌجٌن وهو الذي ٌثٌر الجهاز المناعً لعمل 1) )د( 61
( ٌمثل خلٌة بلعمٌة كبٌرة وهً ؼٌر 0استجابة مناعٌة ، )

انمسمت لنوعٌن ( هً خلٌة تائٌة مساعدة 2متخصصة ، )
من الخالٌا هً الخالٌا التائٌة المساعدة والخالٌا التائٌة 

الذي ٌعٌش لمدة طوٌلة تصل الذاكرة والنوع األخٌر هو 



 

 

 لسنوات 

 أوالً : )ب( 62
 ثانٌاً : )ب(

 Bعلى سطح الخلٌة جسم مضاد وبالتالً تكون خلٌة 
( ثم عرضته على سطحها 0وابتلعت األنتٌجٌن فً الخطوة )

مرتبطاً ببروتٌن التوافك النسٌجً ،، بعد ذلن ترتبط بها 
 الخلٌة التائٌة المساعدة لتنشطها 

( وهذا النوع من 2تتكون خالٌا الذاكرة فً الخطوة ) حٌث )جـ( 63
الخالٌا هو الذي ٌجعل المناعة التكٌفٌة مكتسبة مدى الحٌاة 

 أحٌاناً مثل فٌروس الحصبة

تماٌز الخالٌا البائٌة ٌحدث بعد تعرفها على األنتٌجٌن  )جـ( 64
وتنشٌطها بواسطة الخالٌا التائٌة المساعدة فً العمد 

حال وؼٌرها من األعضاء اللٌمفاوٌة اللٌمفاوٌة والط
 المحٌطٌة

  )جـ( 65

إنتاج األجسام المضادة ال ٌتم فور دخول األنٌتجٌن للدم  )ب( 66
مباشرةً ألنه تحدث خطوات أوالً وهً تعرؾ الخالٌا البائٌة 

على األنتٌجٌن وابتالع الخلٌة البلعمٌة الكبٌرة لألنتٌجٌن 
رؾ علٌه وتنشط ثم تموم وتمدٌمه للتائٌة المساعدة لكً تتع

التائٌة المساعدة بإفراز اإلنترلٌوكٌنات التً الخالٌا البائٌة 
وكل ذلن ٌستؽرق ولت .. فً نهاٌة المنحنى ٌمل عدد 

األجسام المضادة نظراً الرتباطها باألنتٌجٌن وابتالع الخلٌة 
 البلعمٌة الكبٌرة لألنتٌجٌن والجسم المضاد وتدمٌرهما 

 السإال السابك  نفس فكرة )جـ( 67

الجسم المضاد ٌوجد داخل السٌتوبالزم !! إزاي !! حجمه  )جـ( 68
كبٌر !! إذن هذه الخلٌة هً الخلٌة البائٌة البالزمٌة حٌث 
 ٌتم تصنٌع الجسم المضاد داخلها بواسطة الرٌبوسومات

إذن هً خلٌة تائٌة  CD4حٌث أن هذه الخلٌة على سطحها  )د( 69

ة بفٌروس وأٌضاً ؼٌر نشطة إذن مساعدة ولكنها مصاب
المادة المفرزة هً اإلنترفٌرونات ولٌس اإلنترلٌوكٌنات ألن 

اإلنترلٌوكٌنات تفرز من الخالٌا التائٌة المساعدة بعد 
تنشٌطها من خالل تعرفها على المٌكروب الممدم لها من 

 . التمٌز متعة األحٌاء ..الخلٌة البلعمٌة الكبٌرة .

اج األجسام المضادة بواسطة الخالٌا البائٌة حٌث أن إنت )جـ( 71
البالزمٌة ٌتطلب تنشٌط الخالٌا البائٌة الناضجة بواسطة 

 الخالٌا التائٌة المساعدة 

  )ب( 71

د لدى الشخص أنواع جفً بداٌة العدوى ولبل العدوى ٌو )جـ( 72
عدٌدة من الخالٌا البائٌة ، ولكن ال تتكون الخالٌا البائٌة 



 

 

ال بعد دخول المٌكروب وتعرؾ الخالٌا البائٌة البالزمٌة إ
 علٌه وتنشٌطها بواسطة الخالٌا التائٌة المساعدة 

موجودة لبل العدوى وٌزداد عددها نتٌجة االنمسام ثم ٌمل  )أ( 73
عددها نتٌجة تماٌزها لخالٌا بائٌة بالزمٌة وخالٌا بائٌة 

 ذاكرة

التائٌة المساعدة ،  (0( هً البلعمٌة الكبٌرة ، )1الخالٌا ) )د( 74
 ( البائٌة البالزمٌة4( البائٌة ، )2)
( وهً التائٌة 0( بلعمٌة كبٌرة تمدم األنتٌجٌن للخلٌة )1)

( وهً البائٌة التً تتماٌز للخالٌا 2المساعدة التً تنشط )
 ( وهً البائٌة البالزمٌة 4)

حٌث البد من تعرؾ الخلٌة البائٌة على األنتٌجٌن ثم  )ب( 75
 ا بواسطة اإلنترلٌوكٌنات لكً تنمسم وتتماٌزتنشٌطه

س ي الخلٌة البائٌة ، )ص( هً البلعمٌة الكبٌرة ؼٌر  )أ( 76
 متخصصة

  )جـ( 77

 مفرزة هً البالزمٌة وؼٌر مفرزة هً الذاكرة )جـ( 78

الخلٌة البائٌة الناضجة النشطة تتماٌز إلى بائٌة بالزمٌة  )ب( 79
 وبائٌة ذاكرة ...

نمول فً السإال أن الخلٌتٌن متماٌزٌتٌن ، خلً بالن ب
وبالتالً الخلٌة )س( هً البائٌة الذاكرة حٌث عند تكرار 

دخول نفس األنتٌجٌن تتماٌز إلى بائٌة بالزمٌة تنتج أجسام 
 مضادة بكمٌات كبٌرة

)د( مع  81
 التعدٌل أن

X  هً البائٌة تبتلع األنتٌجٌن وتمدمه لـY  وهً التائٌة

ما متخصص ، بٌنما الخالٌا البلعمٌة المساعدة وكاله
 الكبٌرة ؼٌر متخصصة 

لكً تموم بتصنٌع األجسام المضادة التً عبارة  عن  )ب( 81
 بروتٌنات

ٌزداد نتٌجة االنمسام ثم ٌمل نتٌجة تماٌز الخالٌا البائٌة إلى  )د( 82
بائٌة بالزمٌة وبائٌة ناضجة ، وهنا نمصد نوع الخالٌا 

 على األنتٌجٌن البائٌة الذي تعّرؾ 

أوال ً :  83
 )جـ(

 ثانٌاً : )ب(

 

حٌث أنه فً حالة تواجد المٌكروب فً أحد أخالط ) سوائل  )ب( 84
( الجسم مثل الدم أو اللٌمؾ تنشط المناعة الخلطٌة ، وفً 

حالة تواجد المٌكروب داخل خالٌا الجسم تنشط المناعة 
 الخلوٌة 



 

 

  )جـ( 85

المضادة بكمٌات كافٌة ٌتطلب وجود  ألن إنتاج األجسام )جـ( 86
 الخالٌا البائٌة والخالٌا التائٌة المساعدة

الخلٌة التً تمتل هً التائٌة السامة ، والتً تنشط هً  )أ( 87
 التائٌة المساعدة 

وٌحدث ذلن فً المناعة الخلوٌة حٌث تمدم الخلٌة البلعمٌة  )جـ( 88
ٌه وتنشط ثم الكبٌرة إلى التائٌة المساعدة لكً تتعرؾ عل

 تفرز التائٌة المساعدة إنترلوكٌنات لكً تنشط نفسها 

البروتٌن صانع الثموب فً الخلٌة المصابة بالفٌروس لكً  )د( 89
 ٌدخل لها الماء وتنفجر

 تنشط جٌنات االنتحار داخل النواة )د( 91

  )د( 91

 الخلٌة )س( هً التائٌة السامة ومتخصصة )د( 92

ٌؽٌر من نفاذٌة الوعاء الدموي ، والبٌرفورٌن الهٌسامٌن  )د( 93
ٌموم بعمل ثموب فً الخلٌة المصابة بالفٌروس وبالتالً 

 ٌؽٌر من نفاذٌتها ودخول الماء وتنفجر الخلٌة

  )ب( 94

الخلٌة )ص( ماتت بواسطة البروتٌن المفرز من الخلٌة  )جـ( 95
 )س( 

 البائٌة والتائٌة والماتلة الطبٌعٌة )جـ( 96

  )ب( 97

  )جـ( 98

 ألن اإلنترلٌوكٌنات تنشط الخالٌا البائٌة  )ب( 99

  )د( 111

الخالٌا التائٌة السامة متخصصة لكل نوع من األنتٌجٌنات  )جـ( 111
 خلٌة تائٌة سامة محددة

  )جـ( 112

 لكً تثبطها وتدمر العدٌد منها )د( 113

  )جـ( 114

  )د( 115

  )د( 116

  )جـ( 117

  )جـ( 118

  )ب( 119

  )جـ( 111

  )ب( 111



 

 

  )جـ( 112

  )د( 113

 ( االستجابة بطٌئة1الشكل ) )ب( 114
 ( االستجابة سرٌعة0الشكل )

( لكل أنتٌجٌن جسم مضاد إذن مناعة مكتسبة 1الشكل ) )ب( 115
( ال ٌوجد تكٌؾ مهما تؽٌر 0متخصصة ، عكس الشكل )

 عة الطبٌعٌةشكل األنتٌجٌن ؼٌر متخصصة وهً المنا

  )ب( 116

الذي ٌوجد على سطح الخالٌا  CD4لنمص عدد المستمبل  )جـ( 117

 التائٌة المساعدة 

 الفطرٌة للخارج والمكتسبة للداخل )ب( 118
 وسهم من الفطرٌة للمكتسبة
 وسهم من المكتسبة للفطرٌة 

 كالهما ٌنشط اآلخر

  )جـ( 119

ٌرة )فطرٌة( تنشط التائٌة حٌث أن الخالٌا البلعمٌة الكب )أ( 121
 المساعدة )مكتسبة(

  )ب( 121

 خط دفاع ثان )ب( 122

 ترتٌب كخطوط دفاع )جـ( 123

  )ب( 124

  )ب( 125

  )د( 126

  )ب( 127

  )أ( 128

  )ب( 129

 متخصصة Bألن الخالٌا  )جـ( 131

  )ب( 131

  )أ( 132

  )د( 133

  )د( 134

  )د( 135

  )جـ( 136

  )جـ( 137

  )أ( 138

  )جـ( 139



 

 

  )ب( 141

  )جـ( 141

الشخص )ص( عدد الخالٌا البائٌة للٌل جداً ال ٌستطٌع  )أ( 142
 إنتاج كمٌات من األجسام المضادة 

  )ب( 143

 الرتفاع عدد الخالٌا البائٌة والتائٌة المساعدة )أ( 144

 الرتفاع عدد الخالٌا الماتلة الطبٌعٌة فمط )جـ( 145

  )ب( 146

  )د( 147
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 إجابة الدرس الخامس : مراحل المناعة المكتسبة فً اإلنسان
 التفسير إذا لزم ذلك اإلجابة م

  )ب( 1

  )د( 2

 مصدرها الخالٌا البائٌة فً االستجابة المناعٌة األولٌة )د( 3

  د() 4

 هً التً تستمر لفترة طوٌلة )د( 5

  )جـ( 6

  )جـ( 7

  )جـ( 8

 الشكل األٌسر السفلً )د( 9

ال تنشط الخالٌا التائٌة المساعدة فً االستجابة الثانوٌة  )د( 11
 الخلطٌة ولكن تنشط البائٌة الذاكرة

  )ب( 11

  )د( 12

 أوالً : ب 13
 ثانٌاً : )جـ(

 

  )د( 14

  )د( 15

 الخالٌا البائٌة متخصصة )جـ( 16

  )جـ( 17

ال تتحسن االستجابة فً المناعة الفطرٌة ولكن تتحسن  )ب( 18
 فً المناعة المكتسبة لنشاط خالٌا الذاكرة

  )د( 19

  )د( 21

  )جـ( 21

  )د( 22

  )د( 23

حٌث فً المناعة الخلطٌة األولٌة تموم بدور فً البداٌة  )جـ( 24
نتٌجٌن للتائٌة المساعدة ودور فً النهاٌة وهو تمدٌم األ

وهو ابتالع األنتٌجٌن بالجسم المضاد ، أما فً الثانوٌة 
تموم بالدور الثانً فمط وهو ابتالع األنتٌجٌن ، ألن 

الخالٌا التائٌة المساعدة ال تنشط فً المناعة الثانوٌة ،، 
الذي ٌحدث فمط هو تماٌز خالٌا الذاكرة إلى بائٌة 

 ائٌة ذاكرة آخرىبالزمٌة وب

  )ب( 25



 

 

 ال ٌوجد دور لإلنترلوكٌنات فً الثانوٌة )جـ( 26

  )ب( 27

 بسبب تماٌز خالٌا الذاكرة إلى خالٌا بائٌة ذاكرة كثٌرة )أ( 28

التائٌة الذاكرة ٌزداد عددها بتمدم العمر كلما تعرض  )جـ( 29
 لشخص أنواع مختلفة من األنتٌجٌنات 

  )ب( 31

  )ب( 31

 تتعرؾ* )د( 32

  )جـ( 33

  )د( 34

  )جـ( 35

  )جـ( 36

 ألنه عند تكرار اإلصابة تماٌزت إلى بائٌة بالزمٌة )د( 37

 وهً الماتلة الطبٌعٌة )أ( 38

  )د( 39

  )جـ( 41

  )جـ( 41

  )ب( 42

  )ب( 43

  )جـ( 44

  )أ( 45

  )د( 46

  )ب( 47

  )أ( 48

  )أ( 49

 أوالً : )أ( 51
 نٌاً : )ب(ثا

 

 
  إجابة األسئلة الممالٌة :

 ( )أ( الثٌروكسٌن ) سالمة الجلد ( ، الجاسترٌن ) العصٌر المعدي ( 1)
 )ب( الدرلٌة 

 )جـ( اللعابٌة أو العرلٌة 
 )د( المعدة 

 
 ( المكتسبة 0( الفطرٌة تواجه المٌكروب أوالً وسرٌعة               )1( )0)
 



 

 

 الرأسً عدد الفٌروسات  ( تعدٌل المنحنى )س( على2)
 الفٌروس ٌتكاثر داخل الخلٌة وتنفجر فٌصٌب خالٌا أخرى 

 
 ( لتثبٌط الخالٌا التائٌة السامة حتى ال تهاجم األعضاء المزروعة4)
 )أ( الخالٌا التائٌة لامت بتدمٌر معظم الفٌروس والخالٌا المصابة . ( 5)

 )ب( الفٌروس لام بتدمٌر الخالٌا التائٌة . 
 
 الخلٌة )ص( ألنها متخصصة وشكل المستمبل مالئم للتعرؾ( 6)
 
 ( تعدٌل فً المنحنى الثانً ع األفمً : األٌام بعد حمن الخالٌا التائٌة 7)

 المناعة الخلوٌة لنمص عدد البكتٌرٌا عند حمن الخالٌا التائٌة 
 
 ( كالهما ألن كالهما ٌتطلب التائٌة المساعدة 8)
 
نات لامت بتنشٌط الخالٌا البائٌة )خلطٌة( وتنشٌط التائٌة ( كلٌهما ألن اإلنترلوك9ٌ)

 المساعدة )خلوٌة(
 
 ( خلطٌة وخلوٌة 12)
 
 ( ألن االستجابة المناعٌة األولٌة تستؽرق ولت ٌتكاثر فٌه الفٌروس 11)
 
 ( ؼٌر مطابك لعدم ارتفاع المنحنى الثان10ً)
 
ستجابة المناعٌة : ( أوالً : شدة أعراض المرض هو المنحنى )أ( ، شدة اال12)

 المنحنى )ب( 
 ثانٌاً : نعم فً المنحنى )ب( 

 
( )أ( الشخص األول ارتفعت كمٌة البكتٌرٌا فً األسبوع األول ثم انخفضت 14)

 سرٌعاً 
 الشخص الثانً ارتفعت كمٌة البكتٌرٌا حتى األسبوع الثالث ثم انخفضت

 )ب( الشخص األول 
 )جـ( نفس رسمة الشخص األول

 
فٌروس االنفلونزا ٌؽٌر من تركٌبه بسبب حدوث طفرات ، عكس  ( ألن15)

 فٌروس الحصبة 
 
 ( )أ( ٌنخفض للصفر تمرٌباً 16)



 

 

 )ب( ٌرتفع أسرع
 
 ( استجابة مناعٌة ثانوٌة تنشط فٌها خالٌا الذاكرة0( )17)
 ( تعدٌل فً المنحنى األٌمن : التعرض األول18)
 بداٌتها ( تتكون فً األولٌة وتنشط فً الثانوٌة من 0)
 
                    4)أ( ( 19)

 )ب( كل السالالت
 
 إٌهاب( 02)
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