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  :( ى05)التوريي األول 

  ٌٕانرسهٌٕ ْٕ َغثح انغهٕكٕص فٙ انذو ،ػادج يا ذك 

ْزِ انُغثح ثاترح ذقشٚثا ٔرنك تفعم خٓاص يُِظى ٔانز٘ 

ٚشًم انهٕاقػ انسغاعح نرغٛشاخ ْزِ انُغثح ٔانًفشصج 

 .نهٓشيَٕاخ ٔانخالٚا انًُفزج 

ذثٍٛ ذذخم انخهٛح انكثذٚح فٙ ذُظٛى َغثح  (1)انٕثٛقح 

اإلفشاغ انغكش٘ ٔانقصٕس : انغكش فٙ انذو فٙ انسانرٍٛ 

 .   انغكش٘ 

، ٔػهٗ انؼًهٛرٍٛ  (ع)ٔ (ط)ػهٗ انٓشيٍَٕٛ تعرف - 1

(X)  ٔ(Y. ) 

فٙ َص ػهًٙ كٛف ذرذخم انخهٛح انكثذٚح فٙ بيي - 2

( 1)يغرؼُٛا تانٕثٛقح .ذُظٛى قًٛح انرسهٌٕ فٙ انسانرٍٛ 

 .ٔتًؼهٕياذك انًكرغثح 

  : ( ى07)التوريي الثاًي 

  تغشض دساعح تؼط يظاْش ذٕنٛذ انغٛانح انؼصثٛح ٔاَرقانٓا َقرشذ ػهٛك انذساعح اٜذٛح : 

 تؼط انؼُاصش انرششٚسٛح ٔانُغٛدٛح انًرذخهح فٙ زذٔز يُؼكظ اَثُاء انقذو نهعفذع  (2A)ذًثم انٕثٛقح  : الجزء األول**

 ػذج ذُثٛٓاخ فؼانح يرضاٚذج انشذج ،  ذغًر اخٓضج Sانُرائح انًسصم ػهٛٓا تؼذ انرُثّٛ فٙ  (2B)تًُٛا ذًثم انٕثٛقح 

 . ترغدٛم انظٕاْش انكٓشتائٛح O1.O2.O3.O4.O5االٔعٛهٕعكٕب 

 

.  كًٌٕ ػًم : انشكم ج  . PPSEػثاسج ػٍ : انشكم ْـ: يالزظح 

 .التعليل يغ  .(O1.O2.O3.O4.O5)ٔاندٓاص انز٘ ٚظٓشِ  (أ ،ب ، ج، د،ْـ) تٍٛ كم شكم يٍ االشكال اربط- 1

ٔيٍ اخم رنك قًُا . َقرشذ يٍ خالل ْزا اندضء دساعح اَرقال انغٛانح انؼصثٛح ػهٗ يغرٕٖ انًشثك :الجزء الثاًي ** 

 * و الحياة في هادة  علوم الطبيعتاختبار الفصل  األول*
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 ( . 3)تاَداص انرشكٛة انردشٚثٙ انًثٍٛ تانٕثٛقح 

  كم ػهٗ زذٖ انُرائح S1 ٔ S2َقٕو تانرُثّٛ فٙ : ذدشتح 

 .انًسصم ػهٛٓا يًثهح تاندذٔل أعفهّ 

 

 

   

 

 

فٙ ْزا اندضء نٛغد  (O1.O2.O3.O4)األخٓضج : يالزظح 

 . َفغٓا ذهك فٙ اندضء األٔل 

  .التعليل فؼانح او ال يغ S1 ٔ S2 إٌ كاَد انرُثٛٓاخ فٙ حذد- 1

 . التعليل يغ  .  S2ٔػُذ انرُثّٛ فٙ S1 ػُذ انرُثّٛ فO3ٙ  ػهٗ انرغدٛالخ انًسصم ػهٛٓا فٙ كم يٍ تعرف- 2

.    (B-M) ٔ انًشثك (A-M) غثٛؼح انًشثك حذد- 3

 .  S2ٔػُذ انرُثّٛ فٙ S1 ػُذ انرُثّٛ فٙ O4 انرغدٛالخ انًسصم ػهٛٓا فٙ فسر- 4

  .التعليليغ .  ػهٗ انرشذٛة S1 ٔ S2 ػُذ انرُثّٛ فٙ O1 ٔ O2 انرغدٛالخ انًرٕقغ انسصٕل ػهٛٓا فٙ اندٓاصٍٚ ارسن- 5

 : ( ى08)التوريي الثالث

  ٍٛ(ب)ٔ  (أ)َسأل يٍ خالل ْزِ انذساعح ذسذٚذ أعثاب اَقطاع انسٛط انًطٕل ػُذ انًشأذ .  

ذى قٛاط انرشكٛض  : 1التجربت: الجزء األول**

انٓشيَٕاخ انًثٛعٛح ػُذ يشأج راخ دٔسج خُغٛح 

انُرائح  .(ب)ٔ (أ)ػادٚح ٔػُذ كم يٍ انًشأذٍٛ 

 ( .4)انًسصم ػهٛٓا يًثهح تانٕثٛقح 

  انُرائح انًسصم ػهٛٓا ػُذ انُغاء انثالثح قارى- 1

 (ب)ٔ (أ) اَقطاع انسٛط ػُذ انًشأذٍٛ فسر- 2

 .تاعرغالل يؼهٕياذك انًكرغثح

 فشظٛرٍٛ ذفغش تًٓا عثة انخهم فٙ اقترح- 3

 (أ)ذشكٛض انٓشيَٕاخ انًثٛعٛح ػُذ انًشأذٍٛ 

  .(ب)ٔ

 :الجزء الثاًي ** 

ذى اخشاء ذصٕٚش تانًٕخاخ فٕق : 2 التجربت 

 (أ)ػُذ انًشأذٍٛ (l'échographie)انصٕذٛح 

 : فكاَد انُرائح كاٜذٙ  (ب)ٔ

 .ال ٚسرٕ٘ ال ػهٗ خشٚثاخ ٔال ػهٗ خغى اصفش  : (أ)يثٛط انًشأج - 

 .ٚسرٕ٘ فقػ ػهٗ خشٚثاخ اترذائٛح ٔأخشٖ أٔنٛح  :  (ب)يثٛط انًشأج - 

انُرائح ٕٚظسٓا  ( (ب)ٔ (أ)انؼادٚح ٔ )ذى قٛاط ذشكٛض انٓشيَٕاخ انُخايٛح خالل شٓش ػُذ انُغاء انثالثح : 3التجربت 

 :  اندذٔل االذٙ

 3 2ٔ تًؼطٛاخ انردشترٍٛ استذل- 1

نهًصادقح ػهٗ صسح انفشظٛرٍٛ انًقرشزرٍٛ 

 . عاتقا 

 ػالخا ٚغًر تؼٕدج انُشاغ اقترح- 2

  . التعليليغ .ٔانرٙ عٕف ذسذد إزذاًْا  (أ أٔ ب)اندُغٙ انطثٛؼٙ ػُذ ازذٖ انًشأذٍٛ 

  

 بالتوفيق  

فشق انكًٌٕ  

 O3انًغدم فٙ 

فشق انكًٌٕ 

 O4انًغدم فٙ 

 S1 -80 mv -70 mvانرُثّٛ فٙ 

 S2 -60 mv -70 mvانرُثّٛ فٙ 

 (ب)انًشأج  (أ)انًشأج  انًشأج انؼادٚح 

 FSH( mU / ml) 32 92 12ذشكٛض انـ 

 LH(   mU / ml)ذشكٛض انـ 

 

30 60 10 
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