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 مديرية التربية لوالية سكيكدة                                                                   الوطنية التربية وزارة

                           متقن القل : بوالريش أحمد       األستاذ                2الفرض المحروس رقم :

 11/02/2016التاريخ :                                             االداب والفلسفةالمستوى : الثانية شعبة 

 ساعة   :مادة : علوم الطبيعة والحياة                  المدة                  1آف2القسم : 

 

 التمرين األول

 'أ ,ب ,ج( ( بنيات 1تمثل الوثيقة ) - 1
 المرأة.تتدخل في وظيفة التكاثر عند 

 عنوان مناسب لكل بنية. أعط – أ
 . 5إلى  1العناصر المرقمة من  سم – ب
 معايرة نتائجأ(-2تمثل الوثيقة ) – 2
 فترة خارج امرأة عند البروجستيرون 
 تمثل كما , الحمل فترة أثناء و الحمل 

 سريرية مالحظاتب( -2الوثيقة )
 البنية استئصال تطلبت لحوادث )طبية(
  للمرأة." أ " 

 

 

 

 

 

 

 

 أ(.-2الوثيقة ) في عليها المحصل النتائج حلل - ا

 ماذا تستخلص؟ -
 ب(.-2) الوثيقة من تستنتج ماذا - ب
 للنتائج تفسيرا قدم بمعلوماتك, باالستعانة - ج
 ب(.-2) الوثيقة في عليها المحصل 
 
 
 
 

 

 

 استئصال البنية "أ" مدة الحمل )األيام(

 

280 

يسجل اجهاض في حالة ان 

يوم  40االستئصال يكون قبل 

 من الحمل

يستمر الحمل في حالة أن 

 يوم 40ستئصال يكون بعد اال

 ب(-2-الوثيقة  

 (أ-2-الوثيقة 
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 التصحيح
 

 : مناسب لكل بنيةالعنوان ال اءأعط -أ– 1
 مبيض في عرضي لمقطع تخطيطي رسمالبنية "أّ :  -
 .النخامية للغدة رسم تخطيطي  البنية "ب" : -
 البصري السرير تحت لمنطقةالبنية "ج" : رسم تخطيطي  -

 
 : 5إلى  1العناصر المرقمة من  يةسمت – ب

 اوعية دموية 5 جسم اصفر       4جريب ناضج )دوغراف(        3      جريب ثانوي  2جريب اولي       1 -
 
 أ(.-2الوثيقة ) في عليها المحصل النتائج ليحلت -أ  – 2

 غير حامل : المرأة ال -
ثم نانوغرام/مل ( 15أن تصل  علىنانوغرام/مل 0 ) من أسبوع لمدة البروجستيرون نسبة تزداد اإلباضة بعد

 الثاني . األسبوعتنخفض خالل األسبوع الموالي إلى أن تنعدم في 
 المرأة الحامل : -

 25لتصل إلى قيمة قصوى ) الزيادة في تستمر و الحيض ظهور من أسبوعان بعد البروجسترون نسبة تزداد
 الرابع. األسبوعنانوغرام/مل( في 

 
 االستخالص : -

 . الحمل الستمرار ضروري البروجستيرون هرمون
 
 :االستنتاج  – ب

 .األولى يوم 40 ـال إال الحمل المبيض يؤمن ال -
 
 ب(.-2) الوثيقة في عليها المحصل للنتائج تفسير - ج

 عدم ويفسر. األصفر الجسم طرف من البروجستيرون بإفراز الحمل المبيض يؤمن األولى يوم 40 ال خالل -
 الحامل المرأة عند بقائه رغم األصفر الجسم وظيفية بعدم المبيض استئصال رغم يوم 40 بعد إلجهاضا حدوث
 . البروجستيرون لهرمون إفرازها خالل من الحمل تمراريةباس وتتكفل بدله المشيمة لتتدخل
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