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    ل  توسطة واد النيم  2017    – 2016مديرية التربية لوالية عنابة                                  

    سا 1:30المدة:                             .........                                                اإلسم :............ 

                               ....                                          القسم:...........          إختبار الثالثي  الثاني في مادة علوم الطبيعة والحياة             : .................... اللقب 

 

  ن ( 6)الوضعية األولى :

جيدة النمو زود المزرعة بكميات منتظمة من محلول في مزرعة المدرسة  زرع البستاني نبات الفول وللحصول على نباتات 

 فعند نمو النبات الحظ ظهور بعض األعراض من بينها :   (فوسفور + بوتاسيوم ) ( PK )معدني يحتوي على

                         نباتات هزيلة    –أوراق قليلة  و صفراء    -ساق النباتات قصير        - 

%  للنباتات فالحظ أيضا ذبول  20بتركيز أعلى بـ  NPKولمعالجة مشكل هذه األعراض  قام بإضافة  محلول كنوب 

 وموت النبات.  

  باالعتماد على السندات ومعلوماتك السابقة أجب على ما يلي :     التعليمات :      

  (ن 2)حدد سبب ظهور األعراض السابقة  على نباتات الفول؟.........  -1

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

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

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

    (ن 2)؟ ....NPKفسر لماذا ذبل و مات النبات في المرة الثانية رغم توفر العناصر األساسية  -2

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

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

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

   (ن 2)قدم نصيحة لهذا البستاني حتى يتحصل على نباتات جيدة النمو.  -3

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

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

  ن ( 6)الوضعية الثانية :  

سنوات لم يرزقا بأطفال فقرر الذهاب  5زوجان متزوجان منذ 

إلى الطبيب إلجراء فحوصات ، و بعد المعاينة تبين أن الزوج 

 يدخن و ال يمارس الرياضة ، ثم  طلب منهم الطبيب تحاليل

 بشرب األدوية .  شعة. و نصحهموأ
 

  نتائج التحاليل

    الزوج خصيتاه تنتج نطاف ضعيفة تموت بسرعة 

 ال تستطيع الوصول إلى القناة الناقلة البويضات  

   دم الزوج به مخدرات التي تضعف النطاف و تقتلها 

  

   (ن 2) .........فسر عدم إنجاب الزوجان (1

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

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

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

  (ن 3) .........استنتج شروط التكاثر الجنسي عند االنسان مبينا أهمة اإللقاح( 2

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

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

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

    (ن 1) .........قدم  نصيحة للزوج من أجل االنجاب (3

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

  اقلب الصفحة  
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  ن (7.5(الوضعية االدماجية : 

 ك ال يعلمان في أي مصلحة يرقد قريبكم المريضاذهبت مع والديك لزيارة أحد األقارب إلى المستشفى و عند وصولكم كان والد

 مصلحة أمراض ألخرى  فشاهدت أشخاص يعانون من أمراض الجهاز فأخذتم تبحثون عنه بين المرضى و تنتقلون من 

 الهضمي و مرضى الجهاز التنفسي  كالربو و  في مصلحة الكلى أشخاص يقومون بتصفية الدم. و أخرون يعانون من أمراض

 جنسية. 

 تعجبت أمك عن العدد الهائل للمرضى و اختالف أنواع األمراض التي يعانون منها و ما أسبابها. 

 
  

   : باالعتماد على مكتسابتك .التعليمات 
  

    (ن5)في نص علمي فسر ألمك عن أسباب كل هذه األمراض............ (1

  (ن2.5).....المجتمع للحفاظ على صحتهم ... االمراض المذكورة لتوعية أفراداقترح نصيحة لكل نوع من (  2
 

   ن (7.5(حل الوضعية االدماجية :       

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   دات ـــــ السن

  
   أغذية   غنية   بالبروتين   رئة   رياضي   رئة   مدخن

   تنظيم   الورقة   على   ن   0.5   توفيق ( ) بال  
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 مقاطع التعلميةال يادينالم

 التغذية عند اإلنسان -1 نسان و الصحةاإل -1

 .لتحصل على الطاقة عند اإلنسانا -2

 االطراح عند اإلنسان. -3

 التكاثر الجنسي عند اإلنسان. -4

 األخضر التغذية عند النبات -1 نسان و المحيطاإل -2

 

 

  

 

 (ن 2)حدد سبب ظهور األعراض السابقة  على نباتات الفول؟.........  -1

    –أوراق قليلة  و صفراء    -ساق النباتات قصير        - و هي  السابقة  على نباتات الفولسبب ظهور األعراض 

                        هي نقص عنصر األزوت في المحلول المعدني الذي سقيت به النباتات. نباتات هزيلة

 

    (ن 2)؟ ....NPKفسر لماذا ذبل و مات النبات في المرة الثانية رغم توفر العناصر األساسية  -2

 % 20في المحلول المعدني عالى بـ  NPKألن تركيز ذبل و مات النبات في المرة الثانية 

 

   (ن 2)قدم نصيحة لهذا البستاني حتى يتحصل على نباتات جيدة النمو.  -3

 بتركيز معتدل و مناسب NPKبسقيى النباتات بمحلول معدني يحتوي على أنصح هذا البستاني 

 
 

 

   (ن 2) .........فسر عدم إنجاب الزوجان( 1

 بل أن تصل إلى البويضة و تلقحها إلى أن خصيتا الزوج تنتج نطاف ضعيفة تموت بسرعة ق راجع  عدم إنجاب الزوجان

 و هذا بسبب التدخين و المخدرات التي يتناولها الزوج 

 

  (ن 3) .........استنتج شروط التكاثر الجنسي عند االنسان مبينا أهمة اإللقاح( 2

بينهما يعتبر تكاثر جنسي  عند التزاوج تلتقي أي تتحد الخاليا التناسلية  بوجود أنثى و ذكر ، التزواجالتكاثر الجنسي يتميز 

لتعطي بويضة ملقحة و هذا ما يعرف باإللقاح  ثم تتطور البويضة ( بويضات )بالخاليا التناسلية األنثوية ( نطاف )    الذكرية 

 . الملقحة في رحم األنثى معطية كائن حي جديد

 على النوع و استمرارهأهمية االلقاح هي المحافظة 

    (ن 1) .........قدم  نصيحة للزوج من أجل االنجاب (3

 التوقف عن تناول التدخين و المخدرات 
                                                                     

 

 وادي النيلمتوسطة                       عنابة     مديرية التربية لوالية 
 سا  01   :المدة                                                             2017 – 2016

 

 متوسط
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 4م 3م 2م 1م المؤشــــــرات المعايير السؤال

 

 1س

 أسباب كل هذه األمراضتفسير أن يستطيع التلميذ  الوجــــاهة.  –1م

 في نص علمي

                     

0.5    

   0.5  و المكتسبات القبلية  اتسندال و سياق إستغالل ال - إستعمال أدوات المادة. – 2م

عدة أجهزة تقوم  - اإلنسجـــــــــام. – 3م إن جسممممممم االنسمممممممان مكون من 

قممد تتعرض هممذه األجهزة لعممدة بوظممائف حيويممة 

أمراض نتيجة سلوكات سلبية يقوم بها األشخاص 

ناتجة عن  ها أمراض الجهاز الهضمممممممي ال من بين

سمممممموء التغذية بينما التدحين يؤدي إلى سممممممرطان 

الجهاز التنفسمممي ، أما احتباس البول و االفراط في 

لبروتينية ويسمممممبب القصمممممور و الحصمممممى  األغذية ا

الكلوي كما تسمممبب العالقات الجنسمممية و الدم الغير 

 مراقب إلى انتقال فيروسات األمراض الجنسية.

  4  

 

 2س

 

 

كل نوع من عن نصيحة تقديم أن يستطيع التلميذ  الوجــــاهة.  –1م

االمراض المذكورة لتوعية أفراد المجتمع للحفاظ 

    على صحتهم

0.25    

   0.25   ية .قبلإستغالل  المكتسبات ال - إستعمال أدوات المادة. – 2م

 التغذية المتوازنة لتفادي أمراض الجهاز الهضمي - اإلنسجـــــــــام. – 3م

ين و ممارسة الرياضة لتجنب أمراض تجنب التدخ -

 الجهاز التنفسي

فة الجسم لتفادي أمراض عدم احتباس البول و نظا -

 طراحيالجهاز اإل

ت الجنسية الغير شرعية لتفادي تجنب العالقا -

 مراض الجنسيةاأل

   

2 

 

 

 0.5    نظافة الورقة و تنظيم اإلجابة. - اإلتقان. – 4م 
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 م2017/   02   / 27  :  التاريخ 

 و نصف  ساعة   : المدة الزمنية     متوسط أولى   :المستوى 

  

  ن)6( :1الوضعية 

و اضطرابات  في الوظيفة التنفسية عند أحد  المتوسطات  اختالالتإلحدى  الحظت الفرقة الطبية أثناء زيارتھا 
   .مرض الربو  بسبب و كبير التالميذ الذي يشعر بضيق في التنفس و التعب عند القيام بمجھود عضلي مكثف

التنفسية نقترح عليك الوثيقة المقابلة  التي تمثل مقر المبادالت الغازية  من أجل تفسير ھذه األعراض و اإلضطرابات
  التنفسية في الرئة عند شخص سليم 

  التعليمات 

  أعد رسم الشكل ثم ضع البيانات المناسبة مكان الفراغات -1

  استنتج مقر المبادالت الغازية التنفسية و ماھي مميزاته -2

  و خصائصه 

  للتنفس أعط المعنى الحقيقي -3

  اشرح سبب ھذه اإلضطرابات  عند ھذا التلميذ -4

   

  ن)6(  :2الوضعية 

رجعت إلى المنزل فسألتك أمك عن درس علوم الطبيعة و الحياة فأجبتھا عن التكاثر الجنسي عند اإلنسان ,ثم أخذت 
  كراسك لتبين لھا مدى استعابك للدروس  

   التعليمات

 ھذا الجدول أھم مكونات الجھاز التناسلي عند اإلنسان  لخص  في -1

  األنثى  الذكر  الجھاز التناسلي 
  ..............................................  ...........................................  المناسل 

  .............................................  ..............................................  دور المناسل 
  ......................................  ......................................  المجاري التناسلية 

  

 عرف اإللقاح  -2

  أھمية اإللقاح في التكاثر الجنسي عند اإلنسان  اذكر -3

  

  اقلب الصفحة

 في مادة علوم الطبيعة الحياة  إختبار الثالثي الثاني
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  ن )8الوضعية اإلدماجية (

ط في تناول أياما صعبة في المستشفى وھي تعاني من اختالالت وظيفية و أمراض عديدة نتيجة اإلفرا نورة  تقضي 
أظھرت نتائج الفحص الطبي تلف كبير على مستوى الكلية و وجود  و قد ,األمالح المعدنية  البروتينات وو السكريات 

,   وعية األطفال حول خطورة حالة نورة تحسيس و تمن أجل  و .بروتينات بالبول الللسكر الغلوكوز وغير عادي 
 تغالل الوثائق و السندات التاليةطلب منك أن تشرح بدقة ھذه األعراض و األمراض باس

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  :التعليمات 

 و القصور الكلوي برھن لنورة أنھا مصابة بالداء السكري  – 1

  نورة  الوظيفية التي تعاني منھا  اشرح بدقة أسباب األعراض المرضية و اإلختالالت-2

 قدم نصائح لتحسيس و توعية األطفال لتفادي ھذه األمراض -3

  
  
  

القيمة 
 المقاسة

في دم نورة 
 
  

القيمة 
المرجعية 

  لشخص عادي 
 

  
التحلون أو نسبة 
السكر في دم 

  نورة 
  
  

 2.37 
  

g/L 
 

0.70‐1.10  
 

g/L   

الفضالت 
األزوتية السامة 

  البولة 

0.70  
g/L 
 

0.3 
g/L 

  :األغذية التي تتناولھا نورة بكثرة 

  الحلويات و المشروبات الغازية الغنية بالسكريات -

  المعدنية  الشيبس الغني باألمالح-

و تراكمھا يسبب تلف  البروتينات الحيوانية كاللحوم التي تخلف مادة سامة البولة -
  الكلية و بالتالي قصور كلوي

 

في كلية مكونات الجھاز البولي وتشكل الحصى   3السند

  األغذية المفضلة لنورة : 1السند 

 : نتائج التحليل الطبي لدم نورة  2السند 
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ةــة الشعبيــة الديمقراطيــة الجزائريــوريـالجمھ  
تمنراست مديريـــة التربيـــة لوالية                                         الوطنيةوزارة التربيـــــــــة   

ـ عين صالح  الشيخ محمد بلّكبير ـ ايقسطنة ــمتوسط  
 األولى حياة للسنةالولطبيعة وم اعل في مادة االمتحان الثاني و نصفالمدة:ساعة 

 متوسط
01/03 /2017 

 نقاط)06( : لتمريــــــــــن األولا  
  

  : تمثل الوثيقة المقابلة أحد األجھزة المھمة في الجسم
 1                                 4إلى  1ـ أكتب البيانات المرقمة من  1

  ـ ماذا يمثل ھذا الجھاز ؟  2

                 1الشعيرات الدموية حول العضو ـ كيف تفّسر غزارة 3
  (العالقة بينھما)       

                                                                                                                                2  
  

                                                                                                                              
                                                                                                                                3  

  
                                                                                                                                4  

               

 نقاط)06( :مريـــــــــــــــــــــن الثاني الت

  : إليك الوثائق التالية
 4وثيقة رقم          3وثيقة رقم          2وثيقة رقم            1وثيقة رقم 

    
نطفة تحاول اختراق البويضة  نطاف تھاجم البويضة  رأس النطفة يخترق البويضة  بويضة ملقحة 

 

  ب تسلسلھا الزمني .ـ رّتب الوثائق حس1
  ؟؟ محددا مكان حدوثھاـ ماذا تمثل الظاھرة  2
 ـ ما أھمية ھذه الظاھرة بالنسبة لحياة اإلنسان ؟ 3
 

قلب الصفحـــــةأ 2\1الصفحـــــــــة   
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  :ـــة اإلدماجية الوضعيـــ
ة على ،أستيقظ سكان مدينة سريانة بوالية باتن 2016في أحد أيام فصل الشتاء لسنة 

  أفراد . 6عائلة من  فاجعة أليمة تمثلت في وفاة
داخل الغرفة ، ولما رجع األب صباحا طوال الليل مدفأة غاز البوتان مشتعلة  ظلتحيث 

  .وجد أفراد األسرة كلھم مغمى عليھم 
   السندات :

غاز   الغازات 
  (o2)األكسجين

غاز 
  (co2)الفحم

غاز أول أكسيد 
 (co)الكربون 

  %12  %23  % 6  اخل الغرفةنسبة الغاز د
  ـ  1سند ـ                            

  النتاج المسجلة  ( العواقب)  داخل غرفة مغلقةنسبة غاز أول أكسيد الكربون 
  بعد ساعتين قاتل    0،1 %           
  د 15إلى  10بعد حوالي  قاتل  1   %         

  بعد لحظات قاتل  10   %          
 (co)ـ تأثير غاز أول أكسيد الكربون  2سند ـ                     

  

  ـ األنف ( المنخرين ) 1

  ـ الفم  2

  ـ القصبة الھوائية 3

  ـ الرئة 4

  

  مكونات الجھاز التنفسيـ   4سند     السنخ الرئويـ         3سند  

  

  : اعتمادا على مكتسباتك المعرفية والسندات المقدمة :التعليمات 

  ھا ؟ثمحددا مقر حدو ،مثل المبادالت الغازية التنفسية عند اإلنسانـ فيما تت 1 

  ـ فّسر سبب موت أفراد العائلة . 2

) نصائح لتجنب ھذه الحوادث الخطيرة والمحافظة على سالمة الجھاز3ثالث (قّدم ـ  3
  التنفسي

 

المادة ــــتاذلكم بالتوفيق والنجاح ــ أس يمع تمنيات إنتھــــــــــــــــى 2\2الصفحـــــــــة    
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   2017مارس 09يوم                                        مديرية التربية لوالية تمنراست 

 متوسطة الشيخ محمدبّلكبير/ايقسطن                                 المستوى / أولى متوسط

 اإلجابة النموذجية إلختبار الفصل الثاني 

  في مادة علوم الطبيعة والحياة

  النقطة  اإلجابة    ن)06حل التمرين األول (    
 ن2=4×0,5  ـ اإلحليل  4ـ المثانة ،  3ـ حالب ،  2ـ كلية يمنى ،  1  ـ كتابة البيانات  1 

  ن2  الجھاز البولي عند اإلنسان   ـ يمثل الجھاز  2  
ـ تفسير العالقة بين غزارة  3  

 الشعيرات الدموية حول الكلى 
على تصفية الدم من الفضالت والمواد الكلى ھي المسولة 

  السامة
  ن2

      ن)06حل التمرين الثاني ( 
ـ ترتيب الوثائق حسب  1 

  تسلسلھا الزمني 
  4ـ الوثيقة الثانية ھي رقم  3الوثيقة األولى ھي رقم 
   1ـ الوثيقة الرابعة ھي رقم  2الوثيقة الثالثة ھي رقم 

 ن2=4×0,5

  الظاھرة ـ   2 
  ـ  مقر حدوثھا  

  تمثل الظاھرة عملية اإللقاح
  تحدث في الثلث األول من قناة فالوب

  ن1
  ن1

ـ الحصول على البويضة الملقحة التي تعتبر منطلق تشكل   ـ أھمية ھذه الظاھرة  3 
  فرد جديد

  ن2 

  شبكة تقويم الوضعية اإلدماجية

 النقطة  المؤشرات   المعايير  السؤال  
  :ـ الوجاھة  1م   1س   

  استعمال أدوات المادةـ  2م 
  
  
  ـ اإلنسجام  3م

يذكر فيما تتمثل المبادالت الغازية التنفسية عند ـ 1
  1اإلنسان باستغالل السند 

ـ يتوصل إلى أن مقر التنفس عند اإلنسان ھو  2
   3األسناخ الرئوية باستغالل السند رقم 

ـ يتوصل إلى عالقة بين الدم وھواء األسناخ  3
إلى الرئتين ليتزود بغاز الرئويةـ يدخل الدم 

  األكسجين ويتخلص من غاز الفحم
  

  ن0,5
  ن0,5

  
  
  ن1

  ـ الوجاھة 1م   2س  
  
  ـ استعمال أدوات المادة 2م 
  
  ـ اإلنسجام  3م 

ـ أن يذكر سبب موت أفراد العائلة ـاستنشاق  1
  ھواء ملوث

ـ أن يتوصل إلى سبب الموت ھو غاز أول  2م
  2أكسيد الكربون باستغالل السند 

ـ يتوصل إلى أن المبادالت الغازية التنفسية  3م
تتمثل في امتصاص غاز األكسجين وطرح 

  ن1
  
  ن1
  
  ن1
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  غازالفحم
  ـ الوجاھة  1م  3س  

  ـ استعمال أدوات المادة 2م
  ـ اإلنسجام 3م

  ـ اقتراح ثالث نصائح 1م
  ـ قابلة للتطبيق  2م
  ـ نصائح 3م
  واألبواب مغلقة عدم ترك المواقد مشتعلة ليالـ 

  ـ تھوية الغرف واألقسام وأماكن العمل
  ـ عدم ترك النباتات الخضراء داخل الغرف ليال

  ـ تجنب التدخين والتدخين السلبي

  ن1
  ن1
  ن1

  ـ تنظيم ورقة اإلجابة   اإلتقانـ  4م   
  ـ نظافة ورقة اإلجابة 

  ـ مقروئية الخط

  ن1
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