
 

 

 

 

 

 -: ادرس الرسم الذي أمامك ثم أجب عن التالي -أ:   9(A-1السؤال األول )

 الرسم الذ أمامك يمثل ................ -1

 )...( العضو رقميتم افراز البويضة من خالل  -2

 )...( يتم احتضان الجنين وحمايته خالل فترة الحمل في العضو رقم -3

 الهرمون المسؤول عن المظاهر الجنسية األنثوية هو ................... -4

 

 -اذكر اثنان من مظاهر البلوغ عند الفتى : -أ : 9(B-1السؤال الثاني )

1-          ...................................2- ................................ 

 -ماذا يحدث عند عدم تلقيح البويضة : -ب

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

 -ما أهمية القطعة الوسطى في الحيوان المنوي : -جـ 

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

 

 -ضع خط تحت أي مما يلي ال ينتمي للمجموعة مع ذكر السبب : -: أ 9(C-1) :السؤال الثالث

 االيدز ( –حمى النفاس  –الزهري  –) السيالن 

 ...............................................................................السبب : 

 -قارن من خالل الجدول التالي : -جـ 

 وجه المقارنة
 

 
 

   نوع البكتريا

   المرض

 وزارة التربية

 التعليمية ةالفروانيمنطقة اإلدارة العامة ل

 المتوسطة بنين غازي القصيبيمدرسة 

     رقم الكشف )     (........   / 9الصف :  .........   .............................................. االسم :

 المجال : العلوم

 الزمن  : ربع ساعة

 ورقة واحده : األوراقعدد 

 

  التاسع للصف (التكاثر  )األولى ورقة تقويمية للوحدة التعلمية 
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 -ادرس الرسم الذي أمامك ثم أجب عن التالي : -أ:   9(A-1السؤال األول )

 ...................الجهاز الرسم الذ أمامك يمثل  -1

  )...( من خالل العضو رقم الحيوان المنوييتم افراز  -2

 )...( العضو رقمخالل  انتقال الحيوان المنوي من الخصيتين إلى القضيبيتم  -3

 

 -: علل تحتفظ خصيتا الذكر في االنسان داخل كيس الصفن خارج الجسم - ب

 .................................................................................... السبب :

 

 

 -: اةاذكر اثنان من مظاهر البلوغ عند الفت -أ:  9(B-1السؤال الثاني )

1-          ...................................2- ................................ 

 -ماذا يحدث عند اتحاد الحيوان المنوي بالبويضة : -ب

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

 -ما أهمية الذيل في الحيوان المنوي : -جـ 

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

 

 

 -ضع خط تحت أي مما يلي ال ينتمي للمجموعة مع ذكر السبب : -: أ 9(C-1) :السؤال الثالث

 سرطان البروستاتا ( –الزهري  –حمى النفاس  –) سرطان الرحم 

 ...............................................................................السبب : 
 

 -قارن من خالل الجدول التالي : - ب

 
 

 

 

   نوع البكتريا

   المرض

 

 وزارة التربية

 التعليمية ةالفروانيمنطقة اإلدارة العامة ل

 المتوسطة بنين غازي القصيبيمدرسة 

     رقم الكشف )     (........   / 9الصف :  .........   .............................................. االسم :

 المجال : العلوم

 الزمن  : ربع ساعة

 واحدهورقة  : األوراقعدد 

 

  التاسع للصف (التكاثر  )األولى ورقة تقويمية للوحدة التعلمية 
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