
  

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  الديوان الوطين لالمتحانات واملسابقات             وزارة الرتبية الوطنية                                             

  2020دورة:                       امتحان شهادة التعليم املتوسط                                                  
  ساعة ونصف املدة:                                                            علوم الطبيعة واحلياةاختبار يف مادة: 

 

    2 من 1صفحة  

  نقطة) 12ل (وّ الجزء األ 
     )نقاط 06( ل:وّ األ مرین التّ 

سنة  12ذو  سمیرلعب ، ریفالشّ  بويّ الت بالمولد النّ اعشیة االحتف      
ة ه مدّ دا بإحدى أذنیجیّ سمع ال ی فأصبح، دى القويّ ذات الصّ بالمفرقعات 

 لك: أذني سلیمة، فكیف ویقول المصابة أذنه ُس مَّ لَ تَ ی وكان من.من الزّ 
  ؟بها ال أسمعُ  أصبحتُ 

  :ةیّ ساعده في فهم حدوث الوظیفة الحسّ بالوثیقتین باالستعانة 
  

:علیماتالتّ   
لةاألعضاء المتدخّ  بأسماء -1-الوثیقة  أرقاماستبدل  )1  
  .معالسّ )  آلیة (في حدوث وظیفة  
   ] لحّسيّ ا العضو-حّسّیة الساحة ال –المنّبه -حّسّي الاقل النّ  [: الیةالتّ البیانات ثم ضع ط نقل المخطّ ا) 2

 .مكان الحروف
  

  
  

)نقاط 06( اني:الثّ مرین تّ ال   
قال زمیلك  ،ة، كنت رئیسا ِلفوِجكالمخبریّ جارب أثناء قیامكم بالتّ        

قمت  ،یكون في الفم. لتصحیح فكرته للبروتین الهضم الكیمیائيّ  أنّ 
حمض  نلألنبوبیْ ة أضفت مدّ  بعدو  ،-1-الوثیقة بحة جربة الموضّ بالتّ 

  .-2- الوثیقةفي  ةلسجّ متائج النّ . اآلزوت
  

:علیماتالتّ   
 

  
  

  2األنبوب رقم   1األنبوب رقم   
بعد الّنتائج 
حمض إضافة 

  اآلزوت

عدم ظهور الّلون 
  األصفر

ظهور الّلون 
  األصفر

  -2-الوثیقة 

  2األنبوب رقم   1األنبوب رقم   
بعد الّنتائج 

إضافة حمض 
  اآلزوت

عدم ظهور الّلون 
  األصفر

ظهور الّلون 
  األصفر

  -2-الوثیقة 

  ربة.جن في بدایة التّ بین محتوى األنبوبیْ  قارن )أ )1
  .عملةمست عصارة كلّ في  الالفعّ األنزیم  مِّ سَ  )ب

  أنبوب. اهرة في كلّ تیجة الظّ ر النّ فسّ  )أ )2
 ة عمل األنزیم.یّ خاصّ من التجربة  استنتج )ب

مخطط آلیة حدوث وظیفة حسیة -2-الوثیقة  

   C B D 
A

 -1-الوثيقة

 الصوت



 2020ة دور امتحان شهادة التعليم املتوسط                                       الطبيعة واحلياةعلوم  مـادةتابع ملوضوع 

    2 من 2صفحة  

   
  )نقاط 08( :انيالجزء الثّ 

   :ة إدماجوضعیّ 
عتمد ی ،أشهر 06رضیع عمره  خالد طفل
تي لّ ه اا على حلیب أمّ لیًّ یته كّ في تغذّ 
كثرة   :لت فيا تمثّ علیه أعراض الحظتْ 

 ةوقلّ سهال الغازات، انتفاخ البطن، اإل
   .فعرضته على طبیب مختّص  الّنشاط،

: زمةالّال  حالیلبعد إجراء الفحوصات والتّ 
رضاعه حلیبها إمنها عدم  بیبالطّ  طلب

  .ظهور األعراض المذكورة بُ بَ سَ  هألنّ 
 
 

 
  
  
 
 
  
  
  
  
   

  یلي: اعمّ أجب  ؛ند ومكتسباتكیاق، السّ باالعتماد على السّ  :علیماتالتّ 
  خالد. اي یعاني منهتسبب ظهور األعراض الّ د دّ ح )1
 الیة: عراض التّ األر فسّ  )2

 كثرة الغازات. -
 شاط.ة النّ قلّ  -

  بنها مستقبال.اظهور هذه األعراض على  من للحدّ ن نصیحتیّ  ألمّ لم قدّ   )3

في  (g/l)جدول يوضح كمية الجلوكوز-3- الوثيقة
  دم الرضيعين بعد تناول حليب األم

  الزمن بالدقیقة     
  120  90  60  30  0  الحــــــــالة

  1  1  1  1  1 عند خالد 
 عند رضيع 

 مريض غير
1  1,5  1,8  1,6  1,3  

 (100g)الحليبتركيب  -2-الوثيقة

توضح مصير الّالكتوز في األمعاء -1-الوثيقة


