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 َقذو نكهب سهٍى غزاء غًُ بـبنسكشٌبث ثى َعبٌش َسبت كم يٍ األَسىنٍٍ و انغهىكبغىٌ فً بالصيب ديه. 

طىس هزٌٍ انهشيىٍٍَ بذالنت فُخحصم  عهى يُحُى ح 

 انضيٍ.

 حهم انًُحٍٍٍُ، يبرا حسخُخح ؟  -1

 أسفق نهزٌٍ انًُحٍٍٍُ يُحُى حطىس انخحهىٌ. -2

و اَخفبض َسبت   عهم اسحفبع َسبت األَسىنٍٍ  -3

 انغهىكبغىٌ. يبرا حسخُخح؟

 

 

  

   

 

I -  ايبو انعببساث أو انعببسة انًىافقت نهدًم انخبنٍت:  √ظع عاليت 

 ٌفشص انًبٍط أثُبء انذوسة انًبٍعٍت هشيىَبث خُسٍت هً: -1

 االسخشادٌىل 

 االسخشوخٍُبث 

  FSH  

 ٌفشص انفص االيبيً نهغذة انُخبيٍت هشيىَبث هً:  -2

 ٌانبشوخسخشو 

  FSH  وLH 

  االسخشوخٍُبث 

 انًشحهت اندشٌبٍت يشحهت ٌخى فٍهب حطىس:  -3

 خشٌب واحذ 

  ٌخشٌبب 

  كم اندشٌببث 

 حؤثش انًشًٍت عهى انًعقذ ححج سشٌش انبصشي انُخبيً عٍ غشٌق: -4

 ٌانبشوخسخشو 

  HCG 

  LH   

 حخطىس انغذة انهبٍُت أثُبء انحًم ححج حأثٍش: -5

 ٍٍانبشوالكخ 

  HPL 

  GnRH 

و الحياة تعلوم الطبيع في هادة الثاني  ثالثيال فرض  

 : الجزء االول
...................................االسن :   

 ...................................اللقب : 

                                

 : الجزء الثاني



 

 :HCGٌخًثم انععى انًسخذف نهـ  -6

  انًشًٍت 

  انًبٍط 

  انغذة انُخبيٍت 

 اسخًشاسٌت اندسى األصفش أثُبء انحًم ٌعىد انى: -7

 ٌانبشوخسخشو 

  GnRH 

  HCG 

 حؤثش انغذة ححج سشٌشٌت عهى انغذة انُخبيٍت بإفشاص:  -8

 FSH 

   GnRH  

 ٌبشوخسخشو 

 انًبٍط انى اَخفبض َسبت: لٌؤدي اسخئصب -9

 لاسخشاد ٌى 

   ٌبشوخسخشو 

  GnRH 

 ٌخى االنقبذ فً ٌىو:   -11

 5 يٍ انذوسة 

  14 يٍ انذوسة 

  22 يٍ انذسوة 

II-  :قبسٌ بٍٍ يشاحم انذوسة انًبٍعٍت بخشحٍب اندًم وفقبً نهًُىرج أسفهه بىظع انشقى فً انخبَت انًُبسبت 

 يٍ انًشحهت. 12االسخشوخٍُبث  رسوحهب فً انٍىو حبهغ قًٍت  -1

 يٍ انًشحهت. 21حضداد َسبت انبشوخسخشوٌ بىظىذ فً انٍىو  -2

 حُخفط َسبخب االسخشوخٍُبث  و انبشوخسخشوٌ عُذ ظًىس اندسى األصفش.  -3

 يٍ انًشحهت. 14عهى غشذ انبىٌعت فً انٍىو  LHو  FSHٌعًم كم يٍ انـ  -4

 فً حطىس اندشٌب االبخذائً انى خشٌب َبظح. FSHحخسبب انقًٍت انًشحفعت نهـ   -5

  

 انًشحهت انهىحٍئٍٍُت االببظت انًشحهت اندشٌبٍت

   

  

  

   

   

  

 *اَخـــــــــــهــــــى  ببنخىفـــــــــــــٍـــق*

  

 


