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أيام و أن مدة عيش البويضة  4ة هي يداخل المسالك التناسل

 .أيام............يوما، ومدة الحيض هي

.]  تعشيش ـ اباضة ـ حيض ـ عدم حدوث الحيض

    الرحمالرحمالرحمالرحم    الخصيتانالخصيتانالخصيتانالخصيتان
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www.vivesvt.wordpress.com  

 

العبارات صحيح خطأ تصحيح العبارة 

الرحميحدث االخصاب عند االنسان على مستوى   

الجسفرون هرمون يفرزه الجسم األصفر  

ال تكون مرتبطة بالجهاز التناسلي  

العزل وسيلة من وسائل منع الحمل  

يختفي الجسم األصفر مباشرة بعد وقوع االخصاب  

يتوقف إنتاج األمشاج الذكرية في سن اللظهي  

.تتكون األعضاء  

  -  -تمارين التوالد و الوراثة عند االنسان

خاطئةالأو خطأ مع تصحيح العبارات في خانة صحيح 

 صحيح خطأ تصحيح العبارة 

الرحميحدث اإلخصاب عند االنسان على مستوى   

الجسفرون هرمون يفرزه الجسم األصفر  

ال تكون مرتبطة بالجهاز التناسلي  

العزل وسيلة من وسائل منع الحمل  

يختفي الجسم األصفر مباشرة بعد وقوع االخصاب  

يتوقف إنتاج األمشاج الذكرية في سن اللظهي  

.خالل المرحلة الحميلية تتكون األعضاء  

:تطور مخاطة الرحم عند سيدة شابة 

داخل المسالك التناسل الذكريةو أن مدة عيش األمشاج  14

.الجنسية التي يكون فيها االتصال الجنسي مخصباحدد الفترة من الدورة 

يوما، ومدة الحيض هي:................انطالقا من الوثيقة أعاله، مدة الدورة الجنسية عند هذه السيدة هي 

تعشيش ـ اباضة ـ حيض ـ عدم حدوث الحيض[ على الوثيقة أعاله أكتب الظواهر اآلتية في اإلطار المناسب 

.فسر لماذا,الدورة الجنسية لم يحدث لهذه المرأة حيض في نهاية 

    المبيضالمبيضالمبيضالمبيض

تنتج األمشاج الذكرية بصفة مستمرة منذ البلوغ 

مكان حدوث الطمث 

يعمل بصفة  دورية 

يستقبل المضغة 
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أنجز رسمين تخطيطيين كاملين لمشيج 

 

 

 

 العبارات

 يحدث االخصاب عند االنسان على مستوى 

 الجسفرون هرمون يفرزه الجسم األصفر

ال تكون مرتبطة بالجهاز التناسلي وليةالصفة الجنسية األ  

 العزل وسيلة من وسائل منع الحمل

 يختفي الجسم األصفر مباشرة بعد وقوع االخصاب

 يتوقف إنتاج األمشاج الذكرية في سن اللظهي

تتكون األعضاء خالل المرحلة الحميلية  

تمارين التوالد و الوراثة عند االنسان - -

في خانة صحيح + ضع عالمة  التمرين األول:  

 العبارات

 يحدث اإلخصاب عند االنسان على مستوى 

 الجسفرون هرمون يفرزه الجسم األصفر

ال تكون مرتبطة بالجهاز التناسلي وليةالصفة الجنسية األ  

 العزل وسيلة من وسائل منع الحمل

 يختفي الجسم األصفر مباشرة بعد وقوع االخصاب

 يتوقف إنتاج األمشاج الذكرية في سن اللظهي

 خالل المرحلة الحميلية تتكون األعضاء

 التمرين الثاني:

تطور مخاطة الرحم عند سيدة شابة  تـمثل الوثيقة أسفله  

 

14علما أن االباضة تتم في اليوم  -1

حدد الفترة من الدورة , هي يومان   

انطالقا من الوثيقة أعاله، مدة الدورة الجنسية عند هذه السيدة هي  -2  

على الوثيقة أعاله أكتب الظواهر اآلتية في اإلطار المناسب  -3  

لم يحدث لهذه المرأة حيض في نهاية  -4  

 التمرين الثالث:

.في الخانة الصحيحة+ ضع عالمة   

 تنتج األمشاج الذكرية بصفة مستمرة منذ البلوغ

 مكان حدوث الطمث

 يعمل بصفة  دورية

 يستقبل المضغة

 التمرين الرابع:

أنجز رسمين تخطيطيين كاملين لمشيج 

.ذكري و انثوي  


