
 

 

                             

 

 

  

 

http://www.ecoledz.weebly.com/
















 









 



  



 



 



 



















{.r.:Jr +rJ.iilJr tu"r^ Èt \!g+l
dJqLJlJ c,,UlrlrlYJ ç}jlt Cttjl.ttt

2013 tsrjz :ty:
Plt ç.jrt .)t))

-h-,y'1 FJ,JI ôrt$s ô1,!:..'1

ei,aj1 bl-" :idl 6+lJ âr'+hJl pjJ, :irl,. d, Jl+tl

(iÀU 12) :JrYl p'*ll

(!Él 06) :J oll &,rill

..rJ-ljli- C ç^:dl -. r.$!l ç+ tC:.: 
"+ 

.:lë!t ix oL,i)l l,J,-h!, ,rÀ1 ,",

:tt:.ll i3çll J:=Y

.16.d+ Lr É1j1Jl X-! dr.1\l Jnl -1

.r+lJl cgrrs 
"1" 

k! ,JS .,13r rL -2

(!l$ 06) :qlÉll dr 'oll1

. ùl",iy $o r.rU f"ljr ff; (1) 4ll" r.ll ,.!"j

.ârlall èrd çlj'1l 
L.rl:r:.. -\ â;ælt .-ÉSl -l

Îùt.jll ê.,f$31 .LJl liÀ Ls! lii él 
,C!r tJ,', l- 

-2

. ùl'jjl ê. ârgll .lÀ él çJl ,,-i.jll ,-.!. .rL -3

o.téic)! s,i tÉ,}JL ,$J'all e,4{Jl CIU i!iëIl

dlj:rjill

-.ll

rl^tl

(UVvu,
[t''ft[6](
123456

( r rx f (
18  910  11  12

I l( l{ x ) x
13 t4 15 t6 t7 18

f l r rx
t92n2r22y

(1) tfi" rrl

2 y I u,i"a



(.L$:08) :

:l.,r,Lrï| l+.àdl

,iÉ!" â3)3 .l' Ulil a+*ill dùtJl a+,,!$l i+13J!, ' t x\ 6't., e*l .L-Y

.' ù "- 4ll!L 4r., a-,,; :çJrlc -

.{aL a.r!,-l ç.rt: e-,,ç ::^i -

.laL a.:b,"! g;.r e^1 :.,;9- -

or lX q:$fl Ér,1Sô r:.J4 b!- rgj. ,,,\r.r ,.3!Ls.l pa;.)o 61, ,e!t-tt cli +lr-i 
"b 

.jJ'il '. ^îr

r(1) 1ir!! d 4X-

drl"

L,-",r"_il 1+31lill citl... jl rLlj:

) ! â--"l"JJl ô1sJl ar., ,:!èl ùljj

Y ,.àl,Jl 1,,r1*.

) Y ,,u lsll dL'i-l ,,lc crl-ry1

Y v ùu-!l {,i rftl+ o"t^)l
l+ ir:é aJbs "'J*5 Éll çJ ls$Jl r-Jb ditrSJl r+s

.lôlll i,'Jill ô!Lé.1 crrr-. t-lrÈ ùi 4$Jl ,:L1ù.Jl r(1) lr-" 3ll

tJl dJÂr ê!l EJÊ

.o-j* ,1- à;i :(2) ;rJglt

: éhli. i< .: 4!!:Jl gtjll .,jc. hléel

.J+*: cJr!" ur rJS .:- f.+ll tuli, .-,\-i é -1

.:.,! Jl ù!l C rJVt+ r*U^)t ôjr- i.rlJ.,;1"ô -2

.ùli.Tl L!j-i ,:itîr\ âr"r! olSrL â:ù,ti ç;Êil 
-3

2 s' 2 V,l'.c



2013 itt.e. :Ayt le..y'l ft'Jl ôrkJ ùt ':!l Lj,r3l lâj-1io;Jl â.trâ)l

r-i,.al 1 àrU :ô.tll ô+tJ &l*-hJt pjb:irl, 1r+;r
L}nI

rr5)l ..,,âËe értttJ.+.ll ôlj+.

06
8x0.5

01

01

lij 06 :ù!l û,,,r.ijl

cl: 'r\l !- - 1

)Jl +isi -2

;.!ll.ll e ljjJ Ê-ilb ,Lill -

tulrJb 'l+ll "Ub dÉ. !l -

grl"arYl u1 l,6J6.i ,rr.)À 6Jr.Jl Êâ{ll G:U i!iè!l

qtr,.Jl d'lrÀI , ,.1-rl -5- e tiill

, c*rll ,'., J..ll ,+l+.1 oàL-i dÉ" lill

ç-r$t drÀ! cl-u-À -r {-.r cr-U-Ï

ç-rjillr rp.Jl duÀll c Lil çLJI

01

06

01

01

1.5

01

1.5

aô 06 :srËll +*xijl

,€+- 23 : ir :a++Jl l.4Jl-l

( +++.r^" ) ;:-,1+ 4+lr ;a;lill gy -2

.i3L; 6!91 d +i ) , çIÉ ôl++âll .ro 4! : çJ,'I,,:JI -

.fl :qlJl ora éi ç!l r|.i.ill el"4 -3

y ç-,bll ."i+Jl :.e.:J : qJ$:ll -

02

2 t>^ | 
'r-)-



ôliâll3 i'*!ll lJ,!e :SrL 2013 ùb+ : ûJr .huJi..l ëldt rrqji : C,È!l gùàJjl;.JrilJl :JtrJl

{.}rrl 45t{r)1 4rÈàdl ê.,Jô à+.i

LJ"+.ll ii.1.." ,{lsJ'Alr Jlf '11 dr.!.,I

0.5

&l+ll sl.pl J.l+ -le

Ê-$1, ôLJSJI Llli rJK -

u. r-Bl Jt",:-l sL, ût"$t -

L;1., rll LrL-,lc -

ëJ!, ÉLJSJI drt-! # 4À)l _ j* $o -2

i.ôl:.Jll

1(|

0.5 Lr;,r dSà é$Jl dL,j.-l -1. cJIJrl dU'i-l

0.5 \^..i ç-L -. Àlr l,!l j.r ûlsru! rrtJt rJll ldJÉ -1r
tl+-,jy

03

01

ûJl çj i$lr Lrt^)t 4Jl _.jS\ -lê

!.i3ll - i+-Jl c,!k-,lt r,-É - +Jl .ru; -

,,. -rt _p L*Jt lrJl{l-jl Jlirlt -

,,t!l *t*-1 
"J1 

lu"lt ,-.;,1 çJt rt: -rl rJiîl d rrL6)t jsr. -

i.olàtl
2e'

0 l (2 ,G,r- j) .-tJr ùJr Â! -ar+- .iJ. i - I r
ÉUrl Jr.r,i-r

01
\'t .-"i. -.,t-i 6r-' 1-1,

Èfilr *L..)l {,.1" i o3r. .,3 llii.Jt J-!Jl ei. _Ji -2t tr+*,j.fl

03

1.5

: it-r dùJ _JS+ -1i

É.Jl f,,:Tl lrtiJ -

Â-..r cls \ ùL-!l , !rr-.1 -

AiJl çr 6-F ûl.dl !+rL ULj -

lÀtàJll

3u"

1.5
t rlJl i"(hll ôlslJl e!:rr_-JJl ,;l,is" d.,:+ -1r

\,jrrill :J!.:lL ii,t-F :i* ;,lsÀ JS+ -2â tl+,"jyt

0.5 0.5 l+ls)l iiJr r:Llir l_Àuàj ûlfiTl

2 u" 2 l.I,ill











 مام الضلعةنشر الوثيقة األستاذ : جعيجع محمد ـ مادة علوم فيزيائية و تكنولوجية ـ متوسطة الشهيد خنوف لخضر ـ ح

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 الديوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربية الوطنية

 2015دورة: جوان  امتحان شهادة التعليم المتوسط

 المّدة : ساعة و نصف اختبار في مادة: علوم الطبيعة و الحياة

 نقطة(  12: )الجزء األول

 نقاط( 06: )األولتمرين ال

 تظهر عند فحص الجدار الّداخلي لألمعاء الّدقيقة ُبنية مّميزة ممّثلة في الوثيقة الموالية: 

 ضع عنواًنا مناسًبا للوثيقة. ـ  1

 ـ أكتب البيانات المرقمة.  2

 ـ حّدد دور هذه البنية في العضوية.  3

 ـ إليك المغذيات التالية:  4

 .جليسيرولـ   أحماض أمينيةـ   أحماض دسمةـ 

بّين الطريق الذي تسلكه كل من هذه المغّذيات للوصول إلى  ●

 القلب. 

 ـ ما الفرق بين البلغم و الدم من حيث التركيب؟  5

 

 ط(انق 06: )تمرين الثانيال

 : تاليإليك الجدول ال

 العضو الحسي المنبه الخارجي

 الضوء

 الضغط

 األلوان

 الحرارة

 األلم

 الجلد

 األنف

 العين

 األذن

 ط كل منبه مع العضو المناسب له في الجدول. أربـ  1

 ـ استنتج نوع المستقبالت الحسّية الموجودة في الجلد.  2

 ـ بماذا يتمّيز عمل المستقبالت الحسّية؟  3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2من  1صفحة 



 مام الضلعةنشر الوثيقة األستاذ : جعيجع محمد ـ مادة علوم فيزيائية و تكنولوجية ـ متوسطة الشهيد خنوف لخضر ـ ح

 ط( انق 08: )يثانالجزء ال

  :اإلدماجيةوضعية ال

عندما وصل جريح بآلة صدئة إلى مصلحة االستعجاالت بالمستشفى قّرر الّطبيب في الحال حقنه 

 بمصل مضاد للكزاز ثم حقنه بلقاح مضاد للكزاز أيًضا. 

 إليك الّسندات التالية: 

( كّمية األجسام المّضادة بعد التلقيح و إعادته ضد مرض 01المنحنى المعّبر عنه بالوثيقة )يمّثل 

 الكزاز. 

 

ـ الغلوبيلينات المضاّدة للكزاز ]التي تحقن كدواء للمصابين بجروح[ هي دواء 

مستخلص من دم أشخاص اكتسبوا مناعة ضّد الكزاز، حيث ُيؤخذ مصلهم الغني 

 ة للقضاء على توكسين الكزاز الغازي للعضوية. باألجسام المضادّ 

 02الوثيقة 

 التعليمات: 

 ـ فِسْر سبب تقديم الحقنة األولى المتمّثلة في المصل المضاد للكزاز للجريح.  1

 ـ وّضح أهّمية الحقنة الثانية للمصاب )الجريح( المتمّثلة في اللقاح المضاد للكزاز.  2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2من  2صفحة 



 1 نشر الوثيقة األستاذ : جعيجع محمد ـ مادة علوم فيزيائية و تكنولوجية ـ متوسطة الشهيد خنوف لخضر ـ حمام الضلعة

 2015دورة: جوان  امتحان شهادة التعليم المتوسط

األستاذ: شيتور محمد تصحيح اختبار مادة: علوم الطبيعة و الحياة
1

 

 نقطة(  12: )الجزء األول

 نقاط( 06: )األولتمرين ال

 واًنا مناسًبا للوثيقة: ضع عنوـ  1

  ن1                                                رسم تخطيطي لبنية الزغابة المعوية. 

 : البيانات المرقمة ةباكتـ  2

  ن0,5                                                        معوية.جدار الزغابة ال ← 1

  ن0,5شعيرات دموية.                                                         ← 2

  ن0,5                             ي(.               اووعاء بلغمي )لمف ← 3

 يد دور هذه البنية في العضوية: حدتـ  3

  ن1امتصاص المغذيات.                                         

 هذه المغّذيات للوصول إلى القلب: ـ الطريق الذي تسلكه كل من  4

  ن0,75              ـ األحماض األمينية: الطريق الدموي.                           

  ن0,75ـ األحماض الدسمة و الجليسيرول: الطريق البلغمي )اللمفي(.          

 ين البلغم و الدم من حيث التركيب: ـ الفرق ب 5

  ن1ـ البلغم سائل يشبه الدم في تركيبه عدا خلوه من الكريات الحمراء.          

 ط(انق 06: )تمرين الثانيال

  5×0,5                    مع العضو المناسب له في الجدول.ربط كل منبه ـ  1

 العضو الحسي  المنبه الخارجي

 الضوء

 الضغط

 األلوان

 الحرارة

  األلم

 الجلد

 األنف

 العين

 األذن

 

 
                                                 

1
 أستاذ متقاعد لمادة علوم الطبيعة و الحياة ـ متوسطة الشهيد خنوف لخضر ـ حمام الضلعة  



 2 نشر الوثيقة األستاذ : جعيجع محمد ـ مادة علوم فيزيائية و تكنولوجية ـ متوسطة الشهيد خنوف لخضر ـ حمام الضلعة

 : ج نوع المستقبالت الحسّية الموجودة في الجلداـ استنت 2

  ن1                                            ة.                ـ مستقبالت لمسيّ 

  ن1ـ مستقبالت حرارية.                                                    

  ن1                                                ـ مستقبالت األلم. 

 ـ مستقبالت الضغط. 

 ات عمل المستقبالت الحسّية: ّيزم  ـ م   3

  ن0,5خاص به.                    منبهـ تتميز بالتخصص حيث لكل مستقبل حسي 

 ط( انق 08: )يثانالجزء ال

  :اإلدماجيةوضعية ال

 : ر سبب تقديم الحقنة األولى المتمّثلة في المصل المضاد للكزاز للجريحتفسيـ  1

ة في عضويته ـ يضمن المصل عالج المريض )الجريح( عن طريق إدخال أجسام مضادة مباشر

  ن3                                                                       ـ 2الوثيقة

 تمّثلة في اللقاح المضاد للكزاز: ح أهّمية الحقنة الثانية للمصاب )الجريح( الميوضتـ  2

م المضادة أهمية التلقيح مباشرة بعد المعالجة بالمصل، هو تحريض الجسم على إنتاج األجسا

                                                                          لتضاف إلى األجسام المحقونة عن طريق المصل. و جعل الجسم ممنع من الكزاز في المستقبل. 

  ن3

 . لمّدة طويلة أو: اللقاح يؤمن وقاية للعضوية من اإلصابة في المستقبل

 

 

 

 

 

 

 التسلسل المنطقي ـ التعبير بلغة علمية سليمة ـ دقة اإلجابة ـ التنظيمـ    مي : الجانب التنظي

 ن2                                                             ـ وضوح الخط ـ نظافة الورقة .




