
 

 االضه:                     الصباحيدوام ال الثانيةاملذاكرة التحريرية                                                                                                            

   الػعب٘:                                                     علــــــــــــــــــوماملادة :                                                                                                                                    
  033الدزج٘ :                           (    1029– 1028الثالث الثانوي العلمي )                                                                                                                      

                              (ةدرج 06)    :أجب عن األسئلة اآلتية الطؤال األول:
ً شيادة عنس اليطاف املدتصىة يف الرببذ( 1  ؟مً يكىو بتشكًل اليطاف؟ و ما احلاثة اليدامًة املطؤولة عً ذلك؟ و ما احلاثة املطؤولة ع

ً كل مسحلة؟( 2 ٌ ؟ ما احلاثات اليدامًة املطؤولة ع  متى يبدأ  الطى ز  اجلسييب؟ و متى ييته

ً ىطًج الطىيداء )كًف تتشكل ( 3 ٌ يف ىبات احلّنص؟n 3خاليا الطبكة األوىل م  ( ؟ ما مصري اللحافتا

 (ةدرج 06):أجب عن األسئلة اآلتية الطؤال الجاىٌ: 
 اذكس وظًفة واحدة لكل مما يأتٌ: (1

 . .ٙالربّضتاغالىدًٓ عيد األىج 

. .ْٖالطاٜل الطل 

 . ٕاىظٔه اليطخ التعاكط. 

. ْسبالطاٜل الرٖ تفسشِ غدتا غ. 

 . اخللٔ٘ اإلعاغٔ٘ حلب٘ الطلع عيد عازٓات البرّز. 

    حدد بدقة مكاٌ وجىد كل مما يأتٌ: (2

. ٔناخللٔ٘ األو لللٔظ السغ.ٕ 

. .اليكري 

..ٗاخللٔ٘ األو املْلدٗ لألبْاغ اللبري 

. .ٙاخلالٓا الظَازٓ٘ امليػٝ٘ عيد األىج 

 :األزقاو احملددة على الشكل اجملاوز اكتب على وزقة اإلجابة (3

 (ةدرج 66):أعط تفسريًا علميًا لكل مما يأتي :الجالحالطؤال 
. ٘ازتفاع ىطب٘ حاث٘ الربّجطرتٌّ لدٚ املسأٗ بعد اإلباض. 

. َّْلعدو ضن  .مً احلنل ْز اجلطه األؾفس يف األغَس اأُل

. ٓصّل اليْضٔل عيد عازٓات البرّز. 

.  ِضاٜل حلْ عيد ىبات جْش اهليد.ّجْد جْف ميأل 

. تطنٔ٘ عازٓات البرّز بَرا االضه. 

 (ةدرج 56):أجب عن األسئلة اآلتية :السابعالطؤال 
 ما اخلاليا املىجىدة يف حبة الطلع الياضجة عيد عازيات البروز؟ ما مصري كلٍّ ميها عيد اإللكاح؟ (1

 عازيات البروز و مغلفات البروز مً حًح: قازٌ بني (2
                  . مكونات الرشيم               .      .األنسجة املغذية يف البذيرة. .النبات العروسي املؤنث 

 (ةدرج 66)حل املسألة التالية: :اخلامظالطؤال 
 (rبٔضاٛ األشٍاز )( t( ّ الجاىٔ٘ قؿريٗ الطاق )R( محساٛ األشٍاز )Tمت التَجني بني ضاللتني مً الباشالٛ األّىل طْلٔ٘ الطاق )

 فلاىت مً بني األفساد الياجت٘ ىباتات محساٛ قؿريٗ ّ ىباتات بٔضاٛ طْٓل٘ , فّطس ذلم.
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 األولالنموذج 



 

 االضه:                     الصباحيالدوام  الثانيةاملذاكرة التحريرية                                                                                                            

   الػعب٘:املادة : علــــــــــــــــــوم                                                                                                                                                                                        
  033الدزج٘ :    (                           1029– 1028الثالث الثانوي العلمي )                                                                                                                      
                              (ةدرج 56)    :أجب عن األسئلة اآلتية الطؤال األول:

ً يىجد األىدوضربو؟ ما الصًغة الصبغًة خلالياه ؟ ما وظًفته ؟ متى يصول؟ كًف؟( 1  أي

 مهَّ تتألف الطداة عيد مغلفات البروز؟ ماذا يشكل دلنىع االضدية؟ ما مصدز تغرية اخلاليا األو حلبات الطلع؟( 2

3 ): ً  ما مصري كل م
 . عيد االىتاؽ املدخسات الػرأٜ٘ يف الفلكتني. 

. اخللٔ٘ التْالدٓ٘ حلب٘ الطلع.                                   . ىْضٔل برٓسٗ مػلفات البرّز. 

 (ةدرج 56):أجب عن األسئلة اآلتية الطؤال الجاىٌ: 
    كل مما يأتٌ:مىقع حدد بدقة  (1

. .اىظٔه اللٔصّشٓه                                                  .  عازٓات البرّز.املٝرب عيد 

..ٗكسضٕ الصٍس                                                   . .العسّع األىجْٓ٘ عيد مػلفات البرّز 

 اذكس وظًفة واحدة لكل مما يأتٌ: (2

 . .حب٘ الطلع الياضج٘ عيد مػلفات البرّز .  ٘حاثHCG. 

. .ٕاىظٔه اليطخ التعاكط . .ٙغػاٛ الطل 

 .  الطسٖ عيد مػلفات البرّز.احلبل  . .ًٓالربّضتاغالىد 

 :اكتب على وزقة اإلجابة األزقاو احملددة على الشكل اجملاوز (3

 (ةدرج 66):أعط تفسريًا علميًا لكل مما يأتي :الجالحالطؤال 
. ٘ٔؾعْب٘ ّؾْل املْاد الضازٗ للخؿ. 

. ٓعد التطتْضتريٌّ مطؤّاًل عً السجْل٘ اللامل٘ بلّل مظاٍسٍا. 

. ( ْاشى٘ مً الػراٛ حتتْٖ فٔتامني  .(E( ّ )Aٓيؿح األطباٛ السجال بتياّل كنٔات مت

. تطنٔ٘ مػلفات البرّز بَرا االضه. 

. ْاع اجلساثٔه عٙل الفريّضات  .اضتعؿاٛ بعض أى

 (ةدرج 06):أجب عن األسئلة اآلتية :السابعالطؤال 
 اشسح مساحل تشكل الكًظ السشًنٌ. (1

 اخللًة البًضًة الجاىىية االىكطاو امليصف الجاىٌ؟ و ماذا ييتج عيه؟متى تتابع ىىاة  (2

 ما عدد البىيضات اليت حنصل علًها مً خلًة بًضًة أولًة واحدة؟ (3

 مً حًح:الفاصىلًاء و الكنح  قازٌ بني (4
                  . .عدد الفلقات               . وجود السويداء     .. نوع اإلنتاش. 

 (ةدرج 66):حل املسألة التالية :اخلامظالطؤال 
( ّ ٍٕ ؾف٘ متيخٔ٘, فلاٌ اليطل a( ّ ٍٕ ؾف٘ زاجخ٘ مع أغياو ؾْفَا أضْد )Aأجسٖ التصاّج بني كبؼ ؾْفُ أبٔض )

 ؾْفُ أضْد, ّ املطلْب : %50ؾْفُ أبٔض ّ  %50الياتج 

. ّّ٘ضح جبدّل ّزاثٕ ىتاٜج ٍرِ اهلجْى. 

.  ًالتَجني؟ماذا تطنٙ ٍرِ الطسٓك٘ م 
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 الثانيالنموذج 


