
 
                                

  د60:  االنجاز مدة                                                                                   17/06/2013:   بتاريخ 

                                          ............................................................................. : االسم الكامل 
 

ن 8                                                :                               استرداد المعارف : المكون األول 
:  التمرٌن األول 

ن 2: ضع صحٌح أو خطأ أمام االقتراحات التالٌة وصحح الخاطئ منها - 1
. االبر المباشر هو نقل حبوب اللقاح من مٌسم زهرة إلى مئبرها- 

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

.  تقوم المشٌمة بالنسبة للجنٌن بوظائف كل من الرئتٌن والجهاز الهضمً والكلٌتٌن- 

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

:  عرف المصطلحات التالٌة - 2

:............................................................................................... التعشٌش - 

: ........................................................................................ الصفة الوراثٌة - 

 

:  التمرٌن الثانً 
ن   2:  أتمم النص التالً بما هو مناسب- 1

 

توجد بٌن األنابٌب . دون توقف ابتدءا من البلوغ................................تنتج الخصٌة األمشاج الذكرٌة داخل
وظهور الصفات .........................المسؤول عن  ...........................تفرز فً الدم.............................

. الجنسٌة الثانوٌة
 

ن  2: أتمم الخطاطة بما هو مناسب - 2
أمشاج ذكرٌة  .......................             ......................           
أمشاج أنثوٌة .......................                       مـدقـــة                   

   
   بٌضة                       ..........................                 

                       

 ن 12االستدالل العلمي والتواصل الكتابي                                             : المكون الثاني 
: التمرٌن الثالث   

. تمثل الوثٌقة حمٌال فً رحم أمه
ن 2 : اعط األسماء المناسبة ألرقام الوثٌقة- 1
1...................................... -3 ..............................-
2........................................-4 .............................-
  
 ن2 :أذكر مراحل الحمل ومدة كل مرحلة- 2

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

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

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

. ٌمثل المنحنى تغٌر درجة الحرارة عند هذه المرأة الحامل 
 
 
 
 
 
 
ن  1 : بٌن لماذا ٌشٌر هذا المنحنى إلى أن هذه المرأة حامل- 3

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

امتـــــحــــــــان مـــوحـــــــــد 
 2013دورة يونيو 

الثانيت ثانوي إعدادي : للمستوى

 علوم الحياة واألرض:  مادة

 زهرة  بالغت 

 نبتت فتيت  إخـصـــــــاب  
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 .....................................................................................................................

 ....................................................................................................................
ن  1: أذكر عالمات أخرى تبٌن أن المرأة حامل - 4

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

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

:  تبادالت بٌن دم األم ودم الحمٌل - 1- تتم على مستوى العضو- 5
ن 1.5: أذكر أهم التبادالت التً تتم على مستوى هذا العضو 

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

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

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

ن 1.5: أتمم الجدول بوضع أمثلة التبادالت التً ذكرتها - 6

 دم الحمٌل المشٌمة دم األم

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

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

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

 
:  التمرٌن الرابع 

 m مسؤول عن حالة عادٌة وحلٌل متنح Nحلٌل سائد : تمثل الوثٌقة الزوج الصبغً الذي ٌحمل حلٌلٌن عن األبوٌن 
. مسؤول عن حالة مرضٌة 

ن  1 : أنجز رسوما تخطٌطٌة لألمشاج التً سٌنتجها األب- 1
 
 
 
 
 
 
 
ن  1 : أتمم الجدول التالً مبٌنا الحلٌالت التً ٌحملها األبناء- 2 
 

أمشاج األب  
                  أمشاج األم  

  

  
 

 

  
 

 

 
ن  1: حدد النسبة المئوٌة المحتملة للحصول على - 3
 
:.........................................................................................  أبناء مصابٌن بالمرض –أ 

.....................................................  :...............................أبناء غٌر مصابٌن بالمرض - ب

        األم                                                األب 

  


