
 
 
 
 

ض3 فرض تأليفض عدضض
 

ضن2ضضض:1 ألتفريض عدضض

: على اإلجابة الصحٌحةضع عالمة  

  تفيد كلمةSIDAالسيدا : 

 مرض فقدان المناعة المكتسبة 

 مرض المناعة المكتسبة 

 ًمرض خالٌا مناعة الجهاز التناسل 

 

 تتكون التوتية من:  

 32خلٌة و غشاء خلوي  

 64خلٌة دون غشاء خلوي  

 64خلٌة و غشاء خلوي  

 

 

  تستعمل حبوب منع الحمل

 :لـ  (بروجستيرون+استروجين)الثنائية

 منع التعشٌش 
 منع اإلباضــــة 

 منع التعشٌش و اإلباضة

  تعشش المضغة في الرحم: 

  5فً الٌوم 

  6فً الٌوم 

  7فً الٌوم  

ضن8ضضض:ض2 ألتفريض عدضض

 :أكمل فراغــــــــات الرسم التوضٌحً التالً .1

 

 

 

 

 التمرٌن عد 

 الوظيــــفـــــــــــــــة

 المدرسة اإلعدادٌة ببوزقام القصرٌن
 األستاذ حاتم لباوي

 2014ماي 29 

 

:..................................اإلسم و اللقب  
:...............................القـــــــــــســــــم  

:..............................الرقـــــــــــــــــــم
... 

 

  ساعة1: الـــمــدة 



 
 
 
 

 :أكمل بٌانات الرسم التوضٌحً التالً .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 :1دد وظيفة العضو رقم ح .3

........................................................................................................ 

4.  

 ألرنب، فالحظ غٌاب الدورة الحٌضٌة عند 1العضو رقم  (نزع) قام أحد الباحثٌن بإستــئصال  

 .هذا الحٌوان

 قـــدم فرضٌة حول دور هذا العضو. 

............................................................................................. 

       قام هذا الباحث بــحقن نفس األرنب بــهرمونات جنسٌة أنثوٌة، فالحظ عودة نــشــاط الدورة  

 .      الحٌضٌة

 بماذا تفسر عودة الحٌض عند األرنب؟  

..............................................................................................

.............................................................................................. 

ض

ض

1 



 
 
 
 

ضن6ض:ض3 ألتفريض عدضض

 .ٌمثل الرسم الموالـــــً مـــقـطـعا فً مبٌض إمراة ، كما ٌلخص أطوار الدورة المبٌضٌة 

 .أكـــمل بــٌــانـــات الرسم التوضٌحً .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :أذكر أطوار الدورة المبٌضٌة .2

 :......................................2الطور :...........................................1الطور

 :................................................3                         الطور 

 

 .هــل وصلت هذه األنثى إلى سن البلوغ؟ علل اإلجابة .3
...........................................................................................................

.......................................................................................................... 

 

 ، صف بإٌجاز ماذا بحدث من تغٌرات على مستوى الرحم 3فرضا أن هذه المرأة فً طورها  .4

 .فً هذه الفترة

...........................................................................................................

...........................................................................................................

....................................................................................................... 

أكمل بٌانات الرسم . ٌمثل الرسم التالً مقطعان من الرحم لطورٌن مختلفٌن من الدورة الرحمٌة .5

 .ثم تعرف على كل من الطورٌن

1الطور   

3الطور   
2الطور   



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

:ض4 ألتفريض عدضض
قمنا بتحلٌلها فتحصلنا على الجدول . أخذنا عٌنات من الدم ثم من البول األولً و البول النهائً لشخص

:التالً  

  الدم البول األولي البول النهائي

 الماء  900  1000 950

 سكر القلٌكوز 2 1 0.5

 البولة 0.3 0.3 20

 النشادر 0 0 0.3

 

 ماذا تستنتج؟. قارن كمٌة الماء بالبول األولً و بالبول النهائً .1
...........................................................................................................
........................................................................................................... 

 .هل تعتبر كمٌة القلٌكوز فً البول النهائً طبٌعٌة؟ علل إجابتك .2
...........................................................................................................
........................................................................................................... 

 بماذا تفسر إرتفاع نسبة البولة فً البول النهائً؟ .3
........................................................................................................... 

 بماذا تفسر غٌاب النشادر من الدم  و من البول األولً؟ .4
.......................................................................................................... 

 

 

 

................................... طور ................................... طور   




