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الصف الثالث الثانوي العلمي – مادة علم األحياء 

 أسئلة وأجوبة في الدرس 11 )الدورة الجنسية واآلليات الهرمونية المنظمة لها( 

1-مامؤشرات البلوغ الجنسي لدى األنثى؟ 

أهم  المؤشرات  ظهور  الدورة  الجنسية  كما  أن  زيادة  تركيز  االستراديول  في  هذا  السن  يؤدي  لنمو  الثديين  وزيادة  كتلة  الشحم  في  الجسم 
 ويأخذ الحوض شك اًل بيضويًا والحادثة األكثر وضوحًا في مرحلة البلوغ هي بدء خروج دم الطمث )الحيض(. 

2-هل يكون سن البلوغ الجنسي واحدا لدى جميع اإلناث؟  ً 

 ال بل يتفاوت بين 12 إلى 11 سنة عادة. 

3-ما المقصود بالدورة الجنسية )مصطلح(؟ 

مجموعة تبدالت تطرأ على  المبيض ومخاطية الرحم وتتكرر كل 22 يوم تقريبًا وتبدأ في سن البلوغ وتتوقف في سن اإلياس )الضهي( 
)51-15 سنة( تقريبًا الذي ينضب فيه المخزون المبيض من البويضات )األع ارس األنثوية(. 

5-فسر توقف الدورة الجنسية عند المرأة في سن اإلياس )51-15( ستة تقريبًا؟ 

 ألنه ينضب فيه مخزون المبيض من األعراس األنثوية. 

1-ماهي الحادثة األكثر وضوحًا في البلوغ؟ وكم تستمر من األيام؟ 

 بدء خروج دم الطمث )الحيض( وتستمر من 1-7 أيام. 

6-ماهما دورتا الدورة الجنسية؟ مخطط 

 الدورة الرحمية والدورة المبيضية. 

7-عدد أطوار الدورة المبيضية؟ 

 الطور الجريبي والطور األصغري وكل منهما 15 يوم تقريبًا. 

2-بم يبدأ الطور الجريبي؟ 

 بنمو الجريبات عدة في أحد المبيضين غالبًا. 

9-أعط وظيفة FSH عند المرأة؟ 

 الهرمون المنبه للجريب يحث على نمو جريبات أولية في أحد المبيضين غالبًا ويحث على حدوث اإلباضة في منتصف الدورة الجنسية 

 تقريبا. ً 

15-فسر الينمو إال جريب أولي واحد في الطور الجريبي ويدعى بالجريب المسيطر؟ 

ألنه يفرز هرمونًا مثبطًا لنمو الجريبات بدأت بالنمو معه يسمى اإلنهيبين. 
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 أعط وظيفة اإلنهيبين عند المرأة؟-11

 مع الجريب المسيطر. يثبط نمو بقية الجريبات األولية التي أخذت بالنمو

 بآالية التلقيم الراجع السلبي. FSHمالحظة: يقوم اإلنهيبين بتثبيط إفراز الـ

 نهاية الطور الجريبي؟ الجريب الناضح والجزء المالمس له من قشرة المبيض في تمزقماذا ينتج عن  -12

 اإلباضة.

 عند المرأة: LHأعط وظيفة هرمون  -13

فرازه للهرمونات الجنسية األنثوية االستروجيناتيحث على تحول بقايا الجريب   والبروجسترونات. الناضج المخترق إلى جسم أصفر وا 

 فسر أو ما أهمية وجود الكولسترول في الصباغ اللوتيئني في الجسم األصفر؟ -15

 ألن الهرمونات الجنسية المفرزة من الجسم األصفر ذات طبيعة ستروئيدية تشتق من الكولسترول.

 م تبدأ الدورة الرحمية؟ب -11

 وخروج خاليا الدم وأنسجة متخربة للخارج. الرحم بحدوث الطمث الناتج عن تمزق بطانة

 كال.   هل تتعرض خالل المنطقة القاعدية في البطانة الرحمية للتخرب؟ -16

 عدد أطوار الدورة الرحمية: -17

 الطور اإلفرازي       -الطور التكاثري                      -الطمث

 يوم. 15            أيام تقريباً 7        -أيام تقريبًا 7-أيام 2

 لتبدالت التي تحدث على مخاطية الرحم عند الطور التكاثري؟اما -12

عادة ترميم المنطقة الوظيفية ثم تزداد  ) الطور التكاثري ( تبدأ مخاطية الرحم بالتكاثر وتجديد البطانة الرحمية وهنا تحدث عملية إصالح وا 
 ثخانة البطانة من جديد

 ما التبدالت التي تحدث على مخاطية  الرحم في الطور اإلفرازي؟ -19

 زيادة ثخانة البطانة الرحمية وتصبح غنية بالغدد المخاطية واألوعية الدموية والغليكوجين.

 إلقاح وحمل؟ماذا ينتج أو ماذا يحدث للبطانة الرحمية إذا لم يحدث  -25

 تتمزق أو تتخرب ويحدث الطمث.

 ما مصدر العوامل الهرمونية التي تتحكم بالدورة الجنسية؟ -21

 الوطاء والنخامية واألمامية والمبيض.

 مع أسئلته 195مخطط ص  -22
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 وهل تتغير؟ ما مدة الدورة الجنسية الطبيعية؟ -23

 .يوم 51يوم أو تزيد حتى  25يوم ويمكن أن تقل حتى  22

 النخامية بورم؟ أو إصابة الغدة اإلجهاد أو الصدمات في الدورة الجنسية؟ تأثير ماذا ينتج عن -25

 اإلجهاد والصدمات قد تؤثر في مدة الدورة الجنسية.

 ينتج عنه غياب الدورة الجنسية. بورم ة النخاميةأما إصابة الغد

 راب؟طمتى تبدأ الدورة الجنسية باإلض -21

 تقريبًا. 51في سن 

 سنة تقريبًا؟ 51راب في سن ال طفسر تبدأ الدورة الجنسية باإلض -26

 بسبب انخفاض تركيز الحاثات الجنسية.

تقريبًا يرتفع تركيز  51أو فسر في سن الـ  النخامية؟ اثات الجنسية عند المرأة يؤدي الرتفاع تركيز الحاثاتحفسر انخفاض تركيز ال -27
 الحاثات النخامية؟

عند انخفاض تركيز االستروجين والبروجسترون في نهاية الدورة الجنسية نالحظ ارتفاع تركيز الهرمونات النخامية ألن الهرمونات الجنسية 
 الغدة النخامية لحاثاتها )تلقيم راجع سبلي(. إلفرازتمارس دور مثبط 

 سنة عند المرأة؟  51ما هي األعراض المرافقة لسن اإلياس  -22

 نفسية في بعض األحيان واضطرابات جسمية كآالم العظام والمفاصل. اضطرابات

 فسر يلعب المبيض دور غدة صماء؟ -29

ية ألنه يحوي العديد من الخاليا الغدية الصماء كالخاليا الحبيبية والقرابية في الجريب الناضج والتي تنتج الهرمونات الستروئيدية الجنس
 وتلقي بها في الدم مباشرة.

 الطبيعة الكيميائية للهرمونات الجنسية؟ حدد موقع مستقبالتها؟ما  -35

 ستروئيدية في هيولى الخلية الهدف.

 ماهي الهرمونات الجنسية األنثوية؟ -31

 والبروجسترونات وأهمها البرجسترون. االستروجينات وأهمها االستراديول

 من أين يفرز االستراديول )حدد موقع إفرازه(؟ -32

ذا حدث حمل يستمر الجسم األصفر بإفرازه حتى نهاية من الجريب  الناضج في الطور الجريبي ومن الجسم األصفر في الطور األصفري وا 
 الشهر الثالث من الحمل ثم تقوم المشيمة بإفرازه بعد الشهر الثالث من الحمل وحتى الوالدة.
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 أعط وظيفة األروماتاز )هام(:  -33

 من التستوسترون. من اإلستراديول بدءاً  %75يشكل 

 هل يوجد االستراديول عند الذكور البالغين؟ ومتى يزداد إنتاجه؟ -35

 نعم ويزداد انتاجه لدى الرجال المتقدمين في السن.

 أعط وظيفة االستراديول: -31

 في المرحلة الجنينة: -أ
 ظهور الصفات الجنسية األولية )تشكل األعضاء الجنسية لألنثى(. -1
 إذ يزيد من نمو غدد مخاطية في الرحم. يسهم في تغذية الجنين  -2

 ظهور الصفات الجنسية الثانوية المميزة لألنثى البالغة -عند البلوغ: أ -ب

 وزيادة حجم المبيضين والرحم والمهبل -ب               

 غضاريف النمو بشكل أسرع من تأثير التستوسترون لدى الذكر.نمو العظام وتعظم  -ج              

 يسهم االستراديول في تغذية الجنين؟ فسر -36

 ألنه يزيد من نمو غدد مخاطية الرحم.

 مظاهرها: تفكير ناقد: فسر يعد االستراديول أو االستروجينات مسؤولة عن األنوثة بكامل -37

 ين والرحم والمهبل.ألنها مسؤولة عن ظهور الصفات الجنسية األولية في المرحلة الجنينة والثانوية عند البلوغ وزيادة حجم المبيض

 عدد الصفات الجنسية الثانوية عند اإلنثى: -32

 نمو الثديين وزيادة كمية الشحم في الجسم ويأخذ الحوض شكاًل بيضويًا وزيادة حجم المهبل والرحم.

 حدد موقع أو منشأ إفراز البروجسترون. -39

ذا حدث حمل تقوم المشيمة   وحتى الوالدة. من الحمل بإفرازه بعد الشهر الثالثمن الجسم األصفر في الطور األصفري وا 

 أعط وظيفة للبروجسترون: -55

 يتعاون مع االستروجينات في تهيئة مخاطية الرحم للحمل وينقص من تواتر التقلصات الرحمية. -1

عدادها ألنتاج الحليب. -2  نمو فصيصات وأسناخ الثدي وا 

 يزيد من عمليات األكسدة التنفسية. -3

 تنقص البروجسترونات من تواتر التقلصات الرحمية؟ فسر -51

 من أجل استقبال الكيسة األرومية والتهيئة للحمل.
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 أفسر ارتفاع حرارة جسم األنثى في الطور األصفري: -52

 النخامي فيمنع تطور جريبات جديدة. FSHألن ارتفاع تركيز البروجسترون يثبط إفراز هرمون 

 ؟مماذا يسمى هذا النوع من التلقي عند زيادة تركيز البروجسترون في دم المرأة، FSHأالحظ انخفاض تركيز  -53

 راجع سلبي(تلقيم  )

 ما تأثير ما سبق على تطور جريبات جديدة؟ -55

 يمنع تطور جريبات جديدة.

 فسر توقف الدورة الجنسية خالل الحمل؟ -51

 النخامي فيمنع تطور جريبات جديدة. FSHألن ارتفاع تركيز البروجسترون يثبط إفراز هرمون 

 فسر استخدام البروجسترون في حبوب منع الحمل؟ -56

 هذا الهرمون النخامي فيمنع تطور جريبات جديدة FSHألنه يثبط إفراز هرمون الـ 

 GnRHأعط وظيفة هرمون  -57

 LHو  FSHيحرض النخامة األمامية فتفرز هرموني 

 خريطة مفاهيم. 195مخطط ص  -52

 
 

 

 

 




