
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 دائرة مقلع                                                    ة تيز ي وزو                 مديرية التربية لوالي

 خليلي . أيت 7 القاعدة –يدير اعيسات  –بنوار أزواو  –متوسطات : مالكي مقران ال

 1122ماي  21                                                                           متوسط  4المستوى : 

 المدة ساعة ونصف                   في مادة علوم الطبيعة و الحياة  امتحان تجريبي  اختبار :
 نقطة ( 21الجزء األول )

  نقاط( 6التمرين األول )

 من البيض : 100g من بين ما يحتوي عليه      

14g           12ألبومين و هو بروتين حيواني وg .الدسم 

  في كل حالة ؟  أين يبدأ هضم كل من البروتين و الدسم ؟ و ما هي األنزيمات المتدخلة -2
  مصيرها ؟. و ما  نالغذائيهذين حدد النواتج النهائية لهضم  -1
 ؟ الناتجة  المغذياتالعضوية فيما تستعمل   -3

 نقاط(  6التمرين الثاني )

التهاب في موقع  ساعات الحظيده لقطف وردة. وخزته شوكة فسحب يده بسرعة . بعد  " بايو "َمد  

 .) 2(ينتهي بالظاهرة الموضحة في الوثيقة  الذيالوخز 

 .تي آلالجدول ا انقل ثم إمالء   -2

الفعل 

 حركة((

 ة الفعل طبيع
 ( الفعل نوع)

 نوع الرسالة العصبية  طبيعة الرسالة العصبية  دوره المركز العصبي 

       هيد مد 

     سحب يديه

 

 
 (2)الوثيقة                                                               

مستعمال األرقام  تسلسلها الزمنيحسب  (2الظاهرة الموضحة في الوثيقة) سم مراحلو رتب ـ  1

 .رسمالمصاحبة لكل 
 سم الظاهرة ثم حدد نوع االستجابة المناعية . ـ  3 

 

   1من  2صفحة ال



 :  نقاط ( 80الجزء األول )

تبدأ بعد  , التيحديث الوالدة أمازيغ ض خطيرة على ابنها اأعر الحظت أنمنذ قلق كبير  بحة اانتاب ش 

 إسهال . –أالم في البطن  -القي  في : رضاعته و تتمثلمن نصف ساعة إلى ساعة 
’au  intolérancel) ني من مرض " عدم تحمل الالكتوز "  بعد التحاليل الطبية تبين أن أمازيغ يعا 

lactose   ) ك للمزيد من التوضيحات فقصدت ابنهاوضعية  بحة ا. لم تفهم ش. 

 السندات 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 g 100تركيب  

 caأمالح  feأمالح   الماء كوز والجلسكر  سكر الالكتوز الدسم  البروتينات

 أنواع الحليب 

 g 3.8 g 6.8 g 0 88 g 0.05 mg 33 mg 1.2 حليب األم 

حليب الصويا 

(lait de soja) 

3.8 g 2.1 g 0 g 0.45 g 89 g 0.64 mg 25 mg 

                                              3الوثيقة 

  باستعمال السندات و مكتسباتك. : التعليمات 

 هميته .تعمال الالكتوز على مستوى العضوية محددا أاشرح ألم أمازيغ كيف يتم اس  -1

 وضح لها : أ (  فيما يتمثل مرض " عدم تحمل الالكتوز " .  -2

 ب(  نوع  مرض عدم تحمل الالكتوز .                        

 أمازيغ . ج ( سبب ظهور المرض عند ابنها          

 هذا النوع من األمراض .  ظهورقدم نصيحة لتحسين الحالة الصحية ألمازيغ و أخرى لتجنب  – 3

                                                                                                                                                                           

  1من  1صفحة ال

سليمة          مصابة     مصاب  سليم  

 

مورثة )دعامة لصفة( منع 1: يحمل الصبغي  2الوثيقة   

  إنتاج أنزيم الالكتاز و هي صفة متنحية  .              

 

 

 أنثى

: شجرة النسب لعائلة أمازيغ 1الوثيقة   

 أمازيغ

 ذكر



الرابعة متوسط  لثالفصل الثا تصحيح اختبار  

نقطة (  21تصحيح الجزء األول )  

ةالعالمة المجزأ عناصر اإلجابة السؤال العالمة  
 الكاملة 

 
2 

 
 
1 

 
 
 
 
3 

نقاط(  2اإلجابة على التمرين األول )  

 يبدأ هضم كل من :  
 البروتين في المعدة و األنزيم هو أنزيم البروتياز المعدي .

 الدسم في المعي الدقيق و األنزيم هو الليباز .
 النواتج النهائية هي 

 البروتينات هي األحماض األمينية .
 الدسم هي األحماض الدسمة و الجليسرول .

ر الزغابات المعوية لجدار المعي المعوي عب لالمتصاصو مصيرها تتعرض 
 الدقيق .

 تستعمل العضوية المغذيات الناتجة في : 
 الترميم و  الصيانة . –األحماض األمينية في البناء 

 لطاقة مثل الطاقة الحرارية .  المواد الدسمة في انتاج ا

 
 
2 

2 

1.0 

2 

1.0 

2 

2 

 
 

 
 

 
 

 2 ن  

 
2 

 
1 

 
 
 
 
 
3 

 
 
 

 اإلجابة على التمرين الثاني.
الفعل 

 حركة((
طبيعة 
 الفعل 

طبيعة الرسالة  دوره المركز العصبي 
 العصبية 

نوع الرسالة 
 العصبية 

حركة  يده  مد 
 إرادية 

المخ : ساحة 
الحراكية للقشرة 

 المخية 

توليد الرسالة 
 العصبية الحركية 

كهربائية : 
تنتقل على شكل 

إشارات 
 كهربائية 

 حركية

سحب 
 يديه

حركة 
 الإرادية

يحول الرسالة  النخاع الشوكي
العصبية الحسية 

رسالة  إلى
 عصبية حركية 

 حسية 
 حركية

 
 ترتيب و تسمية  مراحل الظاهرة .

: اإلطراح 3: الهضم .      0.       االبتالع:2: اإلحاطة .     4: التثبيت .    1  

 
ية .مناعية النوع استجابةتسمية الظاهرة . البلعمة .       و نوع االستجابة هي   

 
0.25x10 

 
 
 
 

 
 
 

2.5+0.5 

 
 

0.25+0.25 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ن  2  

 

 

 

 

 

 



 نقط(  8تصحيح الجزء الثاني : )
محاور 
 الموضوع

 عناصر اإلجابة
 )شبكة التقويم (

 العالمة

 كاملة مجزأة  مؤشر الكفاءة المعيار التعليمة

 
 
 
 
 
 
2 

  2م

 الوجاهة 
 1.10 مال الالكتوز و يحدد أهميته في العضوية عيشرح كيف يتم است  

 
 
 
 
1 

  1م

استعمال 
السليم 
ألدوات 
 المادة 

  يستعمل الكلمات العلمية المناسبة : 
  2يستعمل الوثيقة  

0.25 

  3م

 االنسجام 
  التبليغ باألسلوب العلمي السليم و التسلسل المنطقي: 

تستعمل العضوية الالكتوز بعد هضمه بواسطة أنزيم  -
الالكتاز منتجا سكر بسيط ) الجلوكوز(  إلنتاج الطاقة 

 الضرورية لنشاطها . 

 
2.0 

 

 
 
 

2 

  2م

 الوجاهة
   : يوضح 

 فيما يتمثل عدم تحمل الالكتوز . .2
 نوع مرض عدم تحمل الالكتوز  .1
 سبب ظهور المرض عند أمازيغ . .3

 
1.0 

 
 
 
 
  1م 4

استعمال 
السليم 
ألدوات 

 المادة

  : يستعمل على التوالي الوثائق 
 2الوثيقة  .2
 2و الوثيقة  1الوثيقة  .1
 . 1الوثيقة  .3

 
1.0 

  3م

 االنسجام
   التبليغ باألسلوب العلمي و التسلسل المنطقي 

في عدم هضم سكر الالكتوز لغياب  الالكتوزيتمثل عدم تحمل  .2
 . أنزيم الالكتاز  ما يسبب خلل في الهضم و االمتصاص 

إنه مرض وراثي ينتقل عبر نوع مرض عدم تحمل الالكتوز  .1

 . 1األجيال على مستوى الصبغي 
ظهر المرض عند أمازيغ رغم أنها صفة متنحية ألن أبويه   .3

الحاملة للمرض من أقارب و حاملين للمرض  فورث المورثة 
 كالهما .  

 

 
2 

 
2 

 

2 

 
 
 
 

3 

الوجاهة  2م    1.0 يقدم نصيحة منطقية لكل حالة  
 

 
 
1 

  1م

استعمال 
السليم 
ألدوات 

 المادة

  1.0  1و الوثيقة  3يستعمل الوثيقة 

  3م

 االنسجام
 . يجب تغذية أمازيغ بحليب الصويا 
  و تجنب الزواج بين األقارب . 

1.0 +1.0  

 

 
نقاط 8  المجموع   

 



 



21/50/1522ــاريخ:متوسطة االمير عبد القادر ـ ميلة                                                                                        التـــ  

ــوقيــت:ســـاعةونصفالمستــــوى: الرابعة متوســـــط                                                                                          التـ  

 اإلختبار األخير في مادة علوم الط  بيعة والحياة:

 التمرين االول:)52 نقاط(  

.ناذر قروشيت سم:إالتشوهات تصنف تحت ن وعة ممالمولودين مج األطفاليظهر بعض     

ق هذه العاهات بسوء التكوين الخلقي :تتعل      

عقلي بسيط....... روتأخ   عبير،محدبة،وصعوبة في الت   لية،جبهةشفة سفلى متد  

لطفل مصاب . (و)ب( أحدهماأ) وويينالن  مطين ليك الن  إ    

فل المصاب؟ووي للط  مط الن  / ماهو الن  2  

مط؟بديه هذا الن  الشذوذ الذي ي   وماه/ 1  

ر كيفية حدوث هذا الشذوذ؟/ فس  3  

ذن؟إ/ ماذا تستنج 4  

ا آخر،ما هو؟ظهران فرق  ووين ي  مطين الن  / الن  0  

  التمرين الثاني:)52نقاط(

نفلونزا.ين بالتلقيح ضد فيروس األسن  ة الم  مات الصحي  نصح المنظ  ت       

ى األجسام المنحنى المقابل يوضح تأثير اللقاح ثم تأثير الفيروس عل

 المضادة.

د معتمدا على معلوماتك محتوى هذا اللقاح؟/حد  2  

ذكر تأثير اللقاح في العضوية معتمدا على المنحنى؟أ  /1  

ين حسب رأيك؟ سن  ة تلقيح الم  /ماهي أهمي  3  

 

 الوضـــعية االدماجية:)50نقاط(

بالغثيان  ئالمفاج إحساسهاحة نتيجة ثر سقوطه بالس  إابعة متوسط الى المستشفى ،نة الر  الس   فيمر وهو تلميذ قل ع  ن       

ديد .الش   واإلرهاق  

ى تركيبة غذاء عمر.بعد الفحص لم يقدم الطبيب للتلميذ عمر وصفة طبية للدواء ،بل اكتفى ببعض النصائح بعد اطالعه عل  

 
 نمط)أ(

 
 نمط)ب(

 



 
 الس  ند2  الس  ند1 الس  ند3

 

ندات ومكتسباتك:ياق وتحليلك للس  عتماد على الس  باإل           

ا لسبب حالة عمر؟ا مقنع  ر  م تفسي/ قد  2  

حسب رأيك؟ بيب للتلميذ عمرمها الط  ع أن يكون قد قد  التي تتوق  صائح / ماهي الن  1  

 

 

 

 

 فك  ر، رك  زثم   أجب

 وبالتوفيق للجميع

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التصحيح النمودجي لالختبار الثالث:

 حل التمرين االول:)52نقاط(

يالتنقيط الجزئ  رقم السؤال: االجابة النمودجية: 
ن2  2 النمط)ب( 

ن2 (0)الثالثية0ثالث صبغيات    1 

ن1 ليظهر ثالث صبغيات أثناء االلقاح 0أثناء االنقسام االختزالي لالمشاج ال ينفصل الزوج الصبغي   3 

ن2 النتقال الصفات هي الصبغياتالدعامة الوراثية    4 

ن2 :النمط )ا( لذكر النهما مختلفان والنمط)ب(النثى النهما متشابهان13الجنس او الزوج    0 

 حل التمرين الثاني:)52نقاط(

ي:التنقيط الجزئ  رقم السؤال: االجابة النمودجية: 
ن2  2 محتوى هذا اللقاح هو فيروس انفلونزا مضعف)غير ممرض( 

ن3 قليلة حيث  من المنحنى :يولد حقن اللقاح في العضوية استجابة مناعية اولية بطيئة وبكمية اجسام مضادة 
وية سريعة تحتفظ خاليا الذاكرة بمحددات مولد الضد،وعند االصابة بالفيروس تنتج استجابة مناعية ثان

 وفعالة 

1 

ن1  3 الوقاية ـ توليد استجابة مناعية نشطة 

 

 شبكة التقويم للوضعية االدماجية:)50 نقاط(

3م 1م  2م   رقم السؤال: المعايير المؤشرات 

ن2   راط(التفسير السليم للوضعية على انها حالة سوء تغدية)اف   األول: م2:الوجاهة: 
ن1  ( والربط بينها.3(،)1(،)2تحليل السندات)    

 
م1:االستعمال 
السليم الدوات 

 المادة
ن1  الطاقة الالزمة لنشاطاته المختلفةسبب حالة عمر هو نقص    

ة بسبب نقص راتبه الغذائي من حيث المواد العضوية)أغدي
 الطاقة(

 م3:االنسجام

ن2   الثـــــاني: م2:الوجاهة: الفهم السليم للوضعية :نصائح حول التوازن الغذائي  

ن1  ان تتضمن النصائح مايلي:   
 ـ ان يكون الراتب الغذائي متوازن وكامل.

 ـ تنظيم الراتب الغذائي ضمن وجبات منظمة
 ـ ممارسة الرياضةـ الحرص على النظافة........

 م3:االنسجام 

 











  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

بقـايس 7متوسطة الشهيد زايدي عمـــــر قـاعدة                                  خنشلةمديرية التربية لوالية  

  ونصف عة المدة :سا  لمستوى الرابعة متوسط الحياةفي مادة علوم الطبيعة و  ثاالختبار الثال2015من ماي 19

  )طةنق 12(:ولاألالجزء 

  نقاط06:األولالتمرين 

  من البيض :g100_من بين مايحتوي عليه 

14g 12، بروتين حيواني  لبومين وهوأg دسم و g 0,5 سكر   

   المتدخلة ؟ اإلنزيماتوما هي ؟  البروتين والدسم وأين ينتهيهضم كل من  _ أين يبدأ1

  . وما مصيرهما ؟ _ حدد النواتج النهائية لهضم الغذائين السابقين2

  ؟ ينالناتجين فيم تستعمل العضوية المغذي_ 3

  نقاط06:التمرين الثاني

  .(من نفس الشخص)  اإلنسان) أنماط نووية لخاليا مأخوذة من نفس  3و  2و 1تمثل الوثائق ( 

  . إجابتكعلل  ؟ ةالنووي_ما نوع الخاليا التي أخذت منها هذه األنماط 1

  مع التعليل . هذه الخاليا ؟ الشخص الذي أنتج جنس _ حدد2

.3_أكتب الصيغة الصبغية للنمط النووي في الوثيقة3

  اقلب الورقة  1/2الصفحة   اقلب الورقة



الجزء الثاني: (08 نقاط)

أسبوع ظهرت عليه األعراض التالية: بعد،عملهصل وا ثمبسرعة،فسحب قدمه  داس عامل في ورشة البناء على مسمارصدئ دون علم منه،

 أينالمستشفى  إلىوالبلع وتصلب في عضالت الرقبة،فتم نقله عامة في الجسم ، و من صعوبة في المضغ رعشة ألم في الرأس مع  

  .وضع تحت الرقابة الطبية 

:نص علمي:1الوثيقة

  و... التربة الُكزاُز مرٌض خطير ُتسبِّبه بكتيريا الُكزاز، تعيش هذه البكتيريا في

اإلنسان من خالل الجروح العميقة عادًة، كتلك التي تحدث نتيجة الجرح بالسكين أو نتيجة الدوس على تدخل هذه البكتيريا جسَم 

تصلُّباً مؤلماً للعضالت. وغالباً ما ينتشر هذه  العدوى ُتسبِّب هذهوتركب مادة السمين ، اإلصابةتستقر في موضع مسمار صدئ، 

أو البلع أمرًا مستحيًال. وإذا حدث الفم " الفك. وهذا ما يجعل فتحإغالق"التصلُّب في الجسم كله، ومن الممكن أن يُؤدي إلى 

.هذا، فقد يموت اإلنسان نتيجة االختناق

(بعد الشفاء)اإلصابةبعد (الحالة العادية)اإلصابةقبل mm1في مكونات الدم عدد 

  مليون5  مليون5كريات دم حمراء

800011200كريات دم بيضاء

520870خاليا لمفاوية

350000350000صفائح دموية

  نتائج تحليل دم العامل:2الوثيقة

  [الصورة أ ]                                                            [الصورة ب]                    

 3الوثيقة

باالعتماد على السياق، السندات ومعارفك:

  القدم._ أنجز مخططا سهميا توضح فيه مسار الرسالة العصبية في حركة سحب 1

  المضادة. األجسام في كمية المكونات السابقة ارتفاع إلى باإلضافةتحليل الدم عند نفس الشخص المصاب  كشف_ 2

  المصاب .هذا في دم  األجسام المضادة فقدم تبريرا لسبب ارتفاع نسبة      

  في مثل هذه الحالة . اإلصابةرح توصيتين لتفادي تطور _ اقتِ 3

  ىانته  2/2الصفحة   بالتوفيق



  اإلجابة النمـوذجـــــــــية

  نقاط06 التمرين األول: :األولالجزء  إجابة

  ن1.5         البروتياز . إنزيم/ يبدأ هضم البروتين في المعدة وينتهي في المعي الدقيق وذلك بتدخل 1

  ن1.5       الليباز . إنزيمالدسم في المعي الدقيق وينتهي في نفس المكان (المعي الدقيق) وذلك بتدخل  ميبدأ هض 

    ن0.5        آمينية أحماض--- البروتين/ النواتج النهائية لهضم الغذائين: 2

  ن0.5         أحماض دسمة مع الجليسيرول--- الدسم  

  ن1                 مصير المغذيين الناتجين االمتصاص في مستوى المعي الدقيق

  في:/ تستعمل العضوية المغذيين 3

  ن0.5                عند البالغينوالصيانة والمراهقين  األطفالعند  اآلمينية في عملية البناء اضاألحم

  ن0.5      عند نفاذ السكريات         الطاقة إنتاجفي وتستعمل (مدخرات)تخزن في الخاليا الدهنية الدسمة  األحماض

  نقاط06 :الثانيالتمرين  : إجابة الجزء األول

  ن 3             : مع التعليل النووية الثالثة األنماطيا التي أخذت منها / نوع الخال1

  صبغي)46زوجا أي 23متماثلة ( أزواجخلية جسمية الن الصبغيات مرتبة في شكل  3الوثيقة 

  والصبغيات مرتبة بشكل فردي في كل وثيقةy+22و  x+22(نوعين من النطاف) جيتينيمشيتين خل 2و 1الوثيقتان 

  ن2            جنس الشخص الذي أنتج هذه الخاليا : ذكر/ 2

وهما خاصان بالذكر xyوهو يمثل الصبغيان الجنسيان من نوع       23الزوج  3ألنه في الوثيقة : لتعليلا

  وهو خاص بالذكر  yمن نوع   23(خلية مشيج) الصبغي  2وكذلك الوثيقة

  نxy(1+44صبغي (2x23=46ن =3:2/ الصيغة الصبغية للنمط النووي في الوثيقة 3

نقاط +نقطة للتنظيم7الثاني:الجزء  إجابة

)0.5x5=2.5(                انجاز مخطط سهمي يوضح مسار الرسالة العصبية في حركة سحب القدم : /1

  نعكاسيةمسار الرسالتين العصبيتين الحسية والحركية يشكل قوسا ا إن

  )ن2.5(                 المضادة في دم العامل المصاب : األجسامتبرير سبب ارتفاع نسبة / 2

  (ردة فعل العضوية).المضادة في الدم دليل على حدوث استجابة مناعية  األجسامارتفاع نسبة 

المضادة على تعديل  األجسامذه هالمضادة تنتجها نوع من الكريات البيضاء المسماة باللمفاويات ،حيث تعمل  األجسام

 أنيتضح  3و2ومن خالل الوثيقتين سميته والذي تفرزه عصيات الكزاز . بإبطالالتكززي)وذلك  نالتو كسيمولدات الضد (

الكزاز) الذي يعمل على تنشيط الجهاز المناعي (الكريات البيضاء )بما فيها  نأناتو كسيهذا الشخص أخذ لقاحا ضد الكزاز (

).870-520، 11200-8000(حيث يالحظ من خالل الجدول زيادة في عددهات البائية اللمفاويا

  )ن2(                        في مثل هذه الحالة: اإلصابة/ اقتراح توصيتين لتفادي تطور 3

وحقنة  للعالج المستشفى لتلقي العالج المناسب (أخذ حقنة مصل إلى اإلسراعمن هذا النوع يجب  إلصابةأ/ عند التعرض 

  ).للوقاية لقاح

المضادة وعلى  األجسامب/ التذكير باللقاحات الخاصة بالكزاز وأخذها في وقتها المناسب للحصول على نسبة معتبرة من 

  تبقى سابحة في الدم لمدة زمنية طويلة وهذا وقاية للجسم . إضافيةلمفاويات بائية ذات ذاكرة 

  يمكن تقديم توصيات أخرى .
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  2مه  1انصفحخ  

 ًقطت( 06) الجسء األول:

 ًقاط( 12) التوـــرٌي األول:

 ٔىتح عىٍب مغزٔبد. اٖنٕخ َانكٕمٕبئٕخ تطشأ عهّ األغزٔخ فٓ األوجُة انٍعمٓ مدمُعخ مه انتحُالد

 .انضثذح –انفٕتبمٕىبد  – ٕطجان –انىشبء  إنٕك األغزٔخ انتبنٕخ: 

 إنٕك اندذَل انتبنـــــــٓ أومهً عهّ َسلخ إخبثتك ثم أكمهً: -1

 وبتح ٌعمٍب انىٍــبئٓ األوضٔمبد انتٓ تفككٍب محطبد ٌعمٍب األغزٔخ انمتىبَنخ

    انىشــــبء

    انجٕــــط

    انفٕتبمٕىبد

    انضثــــذح

عجش ععُ مُخُد فٓ انمعٓ انذلٕك  انسبثمخ إنّ انُسػ انذاخهٓ انمغزٔبد انىبتدخ عه ٌعم األغزٔختىتمم  -

 مه خالل غشٔمٕه.

 مب ٌُ انععُ انمسؤَل عه ومم انمغزٔبد إنّ انُسػ انذاخهٓ ؟. -2

 انمىمُنخ فٓ كم غشٔك.مع ركش وُع انمغزٔبد  انمغزٔبدٕه انمسؤَنٕه عه ومم انطشٔم سم   -3

 ًقاط( 12) :التوـــرٌي الثاًـــً

 .نغشض دساسخ إحذِ آنٕبد انذفبع عه انععُٔخ تم إخشاء مدمُعخ مه انتدبسة عهّ انفئشان  

 :وتبئدٍبسة َهخ انتدبُٔظح سهساندذَل انتبنٓ  

 خـــــــانىتٕد ذحـــــــــــــــــذ مــــــــثع خـــــــخ انتدشثـــــــثذأ انشلم

11 
حمه فأس)أ( ثبألوبتُكسٕه 

 انتكضصْ

ُٔمب حمه وفس انحُٕان  15ثعذ 

 ثبنتُكسٕه انتكضصْ

ثمٓ انفأس 

 حٕب

12 
حمه فأس)ة( ثبألوبتُكسٕه 

 انتكضصْ

  س أُٔمب حمه وفس انف 15ثعذ 

 ثتُكسٕه انخىبق
 مبد انفأس

 حمه فأس)ج( ثمصم انفأس )أ( 13
سبعخ حمه وفس انحُٕان  24ثعذ

 ثبنتُكسٕه انتكضصْ

ثمٓ انفأس 

 حٕب

 .سجت ثمبء انفأس حٕب فٓ انتدشثخ األَنّ فســـش -1

  .؟ كم تدشثخ مه انتدبسة انثالثخ انسبثمخ مب ٌٓ انخبصٕخ انتٓ تُظحٍب -2

 . إخبثتك ؟ عهم انمذسَسخ ُع ٌزي االستدبثخ انمىبعٕخمب و -3



  2يٍ  2انصفحح  
  

 نقــاط( 80) الجـــــزء الثاني:

 الوضعيــــــة اإلدماجية:

 ذراكة ٔضعد ايرأج ذٕأو، أحدًْا ظٓرخ عهٍّ صفاخ غٍر عادٌح يُٓا: ذشِٕ انعٌٍٕ ٔشفح يشقٕقح،

 (Patou).  بــــاتــؤذشكم ْرِ انرشْٕاخ أعراضا نًرض  ٓافٕق تعض اتعصاأل

 حاد يًا اسردعى إجراء عًهٍح َقم دو نـــــــٓا. ٔأثُاء انٕالدج حدز نألو َزٌف ديٕي

 السنــــدات:

 

 

 

 

 

 

 

 أجة عًا ٌهً: 02ٔ  01اعرادا عهى انُص ٔانٕثٍقرٍٍ  -

 عهم إجاترك. (Patou).  بــــاتــويرض  / أي يٍ انًُطٍٍ نهطفم انًصاب تأعراض1

 / نًاذا انشرٔذ انصثغً ٌررجى إنى صفاخ ظاْرٌح ؟.2

 / ْم انطفهٍٍ ذٕأو حقٍقً ؟ عهم إجاترك.3

 سّى انعُصرٌٍ )س( ٔ )ع(. -أ  / 4

Bإذا عهًد أٌ انزيرج انديٌٕح نألو ًْ  -ب      
+

 يا َٕع انزيرج أٔ انزير انديٌٕح انرً ذُقم نٓا. 

 قّدو َصٍحرٍٍ نألو انحايم نرفادي حصٕل ذشْٕاخ نهجٍٍُ. -ج     

 

 يف شهادة التعليم املتىسط لكم بالتىفيق والنجاح مع متنياتنا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B9


 متوسط الرابعة: املس توى                                                       الوادي -خليفة حايس -عامر مقى متوسطة

 واحلياة الطبيعة علوم مادة يف الثالث الثاليث الختبار المنوذيج التصحيح

 

    سبـــــــــــــع( س +ــــــىميـــ)أساتذة املادة: خل يف شهادة التعليم املتىسط لكم بالتىفيق والنجاح مع متنياتنا

 

 األجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٕتــــــــــــــــــــــــــــــــــح انتًشٌٍ
 انعاليح

 كايهح يجزأج

ٔل
أل
ا

 

 1ج

 

 ٔ إكًانّ: عهى ٔسقح اإلجاتح َقم انجذٔل

 انُٓــائًُاذح ان األَضًٌاخ انرً ذفككٓا يحطاخ ْعًٓا األغزٌح انًرُأنح

 سكش انعُة  انًانراص -انهعاتٍٍ     - انًعً انذقٍق -انفى  - انُشــــاء

 أحًاض أيٍٍُح 2انثشٔذٍاص -1انثشٔذٍاص - انًعً انذقٍق -انًعذج - )تشٔذٍٍ(  طانثٍ

 فٍرايٍُاخ /////////////// /////////////// انفٍرايٍُاخ

 انهٍثاص انًعٕي انذقٍقانًعً  - )دسى( ذجانضتـــ
أحًاض دسًح 

  + خهٍسٍشٔل

52.0 

× 

1. 

50 

 51 51 انضغاتح انًعٌٕح.انعضٕ انًضؤٔل عٍ َقم انًغزٌاخ إنى انٕصظ انذاخهً ْٕ:  .ج

 0ج

 ًْا: انًُقٕنح فً كم طشٌقَٕٔع انًغزٌاخ  انًغزٌاخطشٌقا َقم 

 األيٍٍُح، انفٍرايٍُاخ.انطشٌق انذيٕي ذُقم فٍّ: سكش انعُة، األحًاض  -أ

 انطشٌق انهًفأي ذُقم فٍّ: األحًاض انذسًح ٔاندهٍسٍشٔل، انفٍرايٍُاخ. -ب
51×. 5. 

ً
ـــ

ثــ
ــا

ـــ
نث

ا
 

 1ج

حشظد  األَاذٕكسٍٍ انركضصي دحقُساخع إنى أٌ  :سثة تقاء انفأس حٍا فً انردشتح األٔنى

تعذ حقٍ َفس انًعادج ٔغشحٓا فً انذو ٔ( عهى اَراج َٕع يٍ األخساو LBانهًفأٌاخ انثائٍح )

حذز ذكايم تٍٍ األخساو انًعادج ٔيٕنذ انعذ فشكهد نُا يعقذ  انحٍٕاٌ تانرٕكسٍٍ انركضصي

 يُاعً دٔسِ إتطال يفعٕل يٕنذ انعذ ٔحًاٌح انععٌٕح.

120 120 

 .ج
 انخاصٍح انتً تٕضحٓا كم تجشتح يٍ انتجاسب انثالثح انضاتقح:

 انُقم عٍ غشٌق انًصم.  :50تجشتح  -  انُٕعٍح.    :.5تح تجش -  االكرساب.    :51تجشتح  -
51×0 50 

 0ج
 اسرداتح يُاعٍح َٕعٍح راخ انٕساغح انخهطٍح.انًذسٔصح ًْ:  َٕع ْزِ االصتجاتح انًُاعٍح

 ألَٓا ذرى عٍ غشٌق ذذخم االخساو انًعادج.انتعهٍم:  -

51 

520 
120 

نا
ـــ

ـــ
ـ

عٍ
ض

ٕ
ـــ

ــ
ـح

ٍــ
ج

ــا
ـــ

دي
إل
 ا
ح

 

 1ج

 ْٕ:  (Patou) نهطفم انًصاب تأعشاض يشض تــــاتــٕ انًُظ انُٕٔي
 انًُػ انُٕٔي نهطفم انثاًَ.

   (13)ثالز صثغٍاخ فً انضٔج  13ْٕ ٔخٕد انثالثٍح انتعهٍم: 

520×. 51 

 51 51 ألٌ انخهم انصثغً يّس انصثغٍاخ اندسًٍح فقػ.: انشزٔر انصثغً ٌتشجى إنى صفاخ ظاْشٌح .ج

 51 .×520 ألٌ انطفهٍٍ يٍ خُسٍٍ يخرهفٍٍ ركش ٔأَثىانتعهٍم:  -  أو حقٍق2ً            تٕ انطفهٍٍ  نٍش - 0ج

 A. 520×. 51خسى يعاد ع:  -               B.يٕنذ انعذ س:  -     تضًٍح انعُصشٌٍ:         أ(    4ج

B :َٕع انزيش انذيٌٕح انتً ًٌكٍ نهطثٍة أٌ ٌُقهٓا نألو انًشٌضحب(  4ج
+ 

  /  B
-
  /  O

+
  /  O

-
  520×4 5. 

 4ج

 :َصٍحتٍٍ نألو انحايم نتفادي حصٕل تشْٕاخ نهجٍٍُج( 

 ذدُة انرعشض نإلشعاعاخ انٌُٕٔح ٔغٍشْا. -

 االترعاد عٍ ذُأل تعط األَٕاع يٍ األدٌٔح تانُسثح نألو انحايم. -

51×. 5. 

 

 


