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  ) ن3: ( أعاله3 و 2 الوثيقةاكتب اإلسم المناسب أمام كل سهم على  -1

عدد الحيوانات 
  المنوية

 : اعتمادا على معلوماتك -2
 ، )ن0.5: (2 حدد دور العنصر رقم –أ 

  : ......................................2العنصر رقم 
  )ن0.5 :(3 الممثلة على الوثيقة A سم الظاهرة -   ب

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

 رسما تخطيطيا للجهاز التناسلي عند المرأة 4الوثيقة تبين *

مشاهدا من األمام و كذا تطور الحيوانات المنوية داخله بعد 
 مليون حيوان 300 من المني أي ما يناهز  3cm3قذف 
  .منوي

  )ن2: ( سم العناصر المشار غليها بالحروف– 3 
  ..................... ......-ب ........................  -أ
   ............................-د  ....................... -ج
 كيف يتطور عدد الحيوانات المنويه داخل هذه المسالك -4

  ) ..................................ن0.5(التناسلية األنثوية؟ 
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تمثل . ، فيحدث اإلخصاب4الوثيقة انات المنوية بالبويضة في الثلث العلوي من العنصر الممثل بحرف أ على تلتقي الحيو  *

   : (L’œuf) بعض مراحل افخصاب و تطور البيضة 5 الوثيقة
 

  
 5الوثيقة

  )                          ن1.5 (5 الوثيقة على d و c و  aتعرف على المراحل المبينة بالحروف  -5
 )ن1.5 (5 على الوثيقة 3 و 2 و 1: ضع األسماء المناسبة للعناصر المشار إليها باألرقام -6
 ) ن2  (- 3 - في نمو و حياة العنصر– 1 -امأل الفراغ بما يناسب في الفقرة اآلتية التي تبين أهمية العنصر -7

بين دم األم و دم ...........................و .................... و ............ : ..... تتم التبادالت-1-على مستوى العنصر
   . dخالل المرحلة: ................................... هرمونا يسمى-1–الحميل ، كما يفرز العنصر 
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