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 (التمرين األول: ( 7نقاطط

 كان عمرو أسامة يراجعان درس مصير ثاني األكسجين الداخل للجسم عن طريق عملية الشهيق وآخر عضو

 : يصل إليه موضحين ذلك لزميلهم وسيم من خالل الوثيقة التالية

 ضع البيانات مكان األرقام ؟ -1

 ؟ إشرح بإختصار ماذا Oإستنتج آخر عضو يصل إليه غاز 2 -2

 يحدث على مستواه ؟

 .ما هي مميزات العنصر 2  -3

 4- على مستوى الخاليا تحدث وظيفة حيوية مهمة حيث يصل

 الدم إليها محمال بالغلوكوز و ثاني األكسجين.

 عرف هذه الوظيفة الحيوية ثم مثلها بمعادلة .-

 (التمرين الثاني: ( 5نقاط

 إلبراز ظاهرة مهمة في حياة النبات األخضر, تم انجاز التجربة الموالية على نبات اإليلوديا, الشروط التجريبية

 :و نتائجها ممثلة في الوثيقة التالية

 

 
 

  ما إسم الغاز المتسبب في توهج الشعلة و المتجمع في أعلى األنبوب؟1-
 استنتج الظاهرة المدروسة.2-
 ما هي شروطها؟3-

 

 

 كّل شئ إذا كُثر رخص إّال األدب فإنه إذا كُثر غال
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األكسجين.

بمعادلة . ثلها

الموالي تجربة
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 وضعية ادماج: ( 8نقاطط)

 
 تملك إيمان نباتات كثيرة جميلة جدا تعتني بها عناية دائمة ،في فصل الشتاء ترفض إيمان ترك
 نباتاتها خارج البيت فتدخلها جميعا إلى غرفتها الخاصة لتبيت معها و إيمان ترفض أيضا فتح

 نافذة غرفتها في األيام الباردة.
 في صباح يوم بارد إستيقظت إيمان و هي تحس بفشل و ألم في الرأس و صعوبة في التنفس.

 
 السندات:

 التي يحتاجها 
 الجسم

 الموجودة في
 الغرفة

O  %15 21 %  نسبة غاز  2
CO  6 % 0.03 % نسبة غاز  2

 

 

 

 

 

 

 

 

 التعليماتت:

 فسر بماذا أصيبت إيمان, موضحا األسباب التي أدت إلى إصابتها بهذه الحالة.1-
 اشرح العالقة الموجودة بين اإلنسان و النبات األخضر.2-

 

 كّل شئ إذا كُثر رخص إّال األدب فإنه إذا كُثر غال
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 قدم إليمان و زمالئك نصيحتين لتفادي اإلصابة بهذه الحالة و نصيحة حول واجبهم اتجاه3-
 النبات األخضر.

 

 كّل شئ إذا كُثر رخص إّال األدب فإنه إذا كُثر غال
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 التنقيط االجابة السؤال

 
 
1 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 

 التمرين االول: ( 7نقاط)
  البيانات

 أسناخ رئوية         2: حويصالت رئوية                          3: أوعية    :1
 دموية

 هو السنخ الرئوي :Oآخر عضو يصل إليه غاز 2 
 الشرح: على مستوى األسناخ الرئوية تحدث مبادالت غازية تنفسية بين هواء

 السنخ و الدم, حيث يصل الدم إلى السنخ الرئوي محمال بغاز ثنائي أكسيد الكربون
  .و يعود محمال بغاز ثنائي األكسجين

 .مميزات العنصر 1-
  عددها كبير جدا

  سطحها كبير جدا
  جدارنها رفيعة تحيط بها طبقة رطبة

 محاطة بعدد كبير من الشعيرات الدموية.
 

 الو ظيفة الحيوية التي تحدث على مستوى الخاليا هي: التنفس.
هو إنتاج الطاقة الالزمة لنشاط العضوية وذلك باستعمال العناصر  تعريف التنفس:  

O2   الغذائية في وجود ثنائي األكسجين 

 معادلة التنفس:

 
 
  

 
 
 
 
 
2 
 
3 
 
 

 
1 

 
1 
 
 
 
 
 
 
2 

 التمرين الثاني: ( 5 نقاطط)
  ر

 إسم الغاز المتسبب في توهج الشعلة و المتجمع في أعلى األنبوب هو: غاز ثنائي
O2   األكسجين 

 الظاهرة المدروسة: التركيب الضوئي
 

 شروط عملية التركيب الضوئي:

  المحلول المعدني( ماء و أمالح معدنية) , الضوء, غاز   CO2. اليخضور,  

 
 
1 

1 

1 

 
 
3 
 

 

 تصحيح إختبار الفصل الثاني أولى متوسطط
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 شبكة التقويم للوضعية اإلدماجيةة:

  م1– الوجاهة.                  م2 – إستعمال أدوات المادة.                  م3  اإلنسجام.                  م4 اإلتقان.
 

 مم4 مم3 مم2 مم1 المؤشــــــراتت المعاييرر السؤالل

 

 س1

    0.25  أن يفسر التلميذ إصابة إيمان موضحا األسباب التي أدت إلى إصابتها بهذه الحالة.  مم1

   0.25  إستغالل الوثيقتين 1و 2 و المكتسبات القبلية بأسلوب علمي-  م2

   م3
ثاني غاز نسبة إلرتفاع راجع هذا و باإلختناق ايمان          أصيبت
العادي الشخص يحتاج بينما (% الغرفة(6 في الكربون          أكسيد

 (0.03 %) (حسب الوثيقة 2)

  و السبب في ذلك:

 1-ترك النباتات في غرفتها طول الليل لمدة طويلة
 فقامت هذه النباتات بعملية التنفس و أخذ األكسجين من
لهذا إرتفعت نسبة غاز في  CO  الغرفة و طرح فيها 

CO(حسب الوثيقة 1)  الغرفة 

 -2 عدم تجديد الهواء  (حسب النص)

  2  

 

 سس2

 
 

 أن يشرح التلميذ  العالقة الموجودة بين اإلنسان و النبات  مم1
 األخضر.

0.25    

   0.25  إستغالل  المكتسبات القبلية و الوثيقة 3 .- مم2

 يعتبر النبات األخضر منتجا أوليا للمادة العضوية مما يتطلب المحافظة-   مم3
 عليه, فهو يقوم بعملية التركيب الضوئي حيث يركب المادة العضوية فيوفر

 لإلنسان الغذاء وثنائي األكسجين و بالمقابل يوفرله اإلنسان الحماية و الرعاية و
 يجنبه السلوكات السلبية. (حسب الوثيقة 3)

   
2 
 

 

 

 

 سس3

 

  مم1

 أن يقدم  نصيحتين لتفادي اإلصابة باإلختناق و   نصيحة
 للحفاظ على  النباتات الخضراء

0.25    

   0.25  إستغالل  النص المكتسبات القبلية.-  مم2

 1 عدم ترك النباتات في غرف النوم ليال مم3
 -2 تهوية الغرف

 -3 عدم ترك الموقد الحراري مشتعال ليال في غرف النوم-
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 التشجير و عدم حرق الغابات-
 

 0.5    نظافة الورقة و تنظيم اإلجابة.-  مم4 
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  د.30سا و1المدة:                  االختبار الثاني في مادة العلوم الطبيعية                           م                          1المستوى
                                                                                    

السؤال األول:6ن
سمح تحليل دم وبول شخص من  الحصول على النتائج المدونة في الجدول التالي

 تركيب الدم الداخل والدم الخارج من الكلية تركيب البول(غ/ل)
 المواد دم داخل(غ/ل) دم خارج(غ/ل)

 الماء 900 889 950
 المغذيات 86 86 0

30إلى 20  البولة 0.3 0.28 
8.6 الفضالت  فضالت أزوتية أخرى 0.09 0.08 

باستعمال الجدول.
          .مكونات البول -حدد مايلي: أ-1

   نجدها في البول. المواد التي نجدها في الدم الداخل والخارج من الكلية وال -ب               
في البول وتقل في الدم الداخل إلى الكلية. المواد التي تكثر-ج               

  المواد المتواجدة بكمية قليلة في الدم الخارج. -د                
؟ دور الكلية ما -2

السؤال الثاني:6ن

 

تمثل الوثيقة المقابلة شكال لمقطع في جلد اإلنسان.
أكتب البيانات المرقمة. -1
.)؟3(دور العنصر ما -2
ذلك.علل على أنه بول مخفف. العرقيعرف -3
) مما يقلل من 1إن التفريط في العناية بأجسامنا قد ينجم عنه انسداد العناصر( -

.عملية اإلطراح
نصيحة تجنبنا ذلك.هات -4

 

الوضعية اإلدماجية:8ن
 ولحماية وظيفته البد  ) كباقي أجهزة الجسم نتيجة اتباع سلوكات سلبية،2باألمراض(الوثيقة ) ويصاب 1يتضررالجهازالبولي (الوثيقة

من التقيد بسلوكات صحية.
باالعتماد على السياق والوثائق المقدمة ومكتسباتك.

1الوثيقة  

2الوثيقة  
     .سرطان المثانة -2حصى في الحالب. -1

التهاب اإلحليل.-4 -قصور كلوي -3  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

).2ثم حدد عليه موقع األمراض الواردة في الوثيقة( أعد رسم الجهاز البولي -1
   بكل مرض في جدول.الخاصة لنا القواعد الصحية  قدم األمراضلتجنب هذه  -2

1
2

3

4
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التصحيح.
الجواب األول:

ن1     ) تذكرفي الجدوللم .( باإلضافة لألمالح التي مكونات البول:الماء،الفضالت -أ-1
ن1.(نواتج هضم الغلوسيدات،الدسم،البروتينات)المكونات التي نجدها في الدم والنجدها في البول:المغذيات -ب-1
ن1.خصوصا البولة وتقل في الدم الداخل:الفضالت المكونات التي تكثرفي البول -ج-1
ن1 المكونات التي توجد بكمية قليلة في الدم الخارج:الفضالت. -د-1
ن2   مما يؤدي إلى تشكل البول.فيه الكلية على تصفية الدم من البقايا والفضالت المتراكمة تعمل  دورالكلية: -2

الجواب الثاني:
ن2طبقة األدمة.    -4-غدة عرقية -3-طبقة البشرة -2-مسام -1 البيانات: -1
ن1  تعمل على تصفية الدم من البقايا والفضالت المتراكمة فيه مما يؤدي إلى تشكل العرق. دورالغدة العرقية: -2
ن2العرق بول مخفف ألن تركيبه مماثل لتركيب البول ولكن بتركيزأقل للبولة. -3
ن1النصيحة:االستحمام الدوري لمنع انسداد مسامات الجلد. -4

الوضعية اإلدماجية:
 المعايير المؤشرات التنقيط
0.25
0.25 

يرسم الجهاز البولي.-1ج
يقدم نصيحة.-2ج  

 الوجاهة

0.25
0.25 

.1يعيد إنجاز الرسم كما ورد في الوثيقة -1ج
.2الوثيقةيقدم نصائح في جدول و انطالقا من األمراض المدونة في  -2ج  

استعمال أدوات 
 المادة.

2

4 

إعادة الرسم مع تحديد موقع األمراض.-1ج

 

 اإلنسجام

القواعد الصحية الخاصة بكل مرض. -2ج
 نوع المرض. القواعد الصحية التي تسمح بالوقاية منه

(ألن االلتزام بقواعد التغذية المتوازنة-
البروتينات ينتج عنه تراكم  اإلكثارمن

الفضالت األزوتية التي تؤدي إلى تعب 
 متواصل للكلى ثم القصورالكلوي)...

القصورالكلوي-  

طرح  -ل في اليوم2شرب الماء بمعدل -
  ....البول عند الشعوربالحاجة.

حصى في الحالب.-  

تجنب التدخين والمخدرات والمواد -
.....الحافظة والملونات.  

مثانةسرطان ال-  

تنظيف اليدين ومخارج البول بالماء -
.....والصابون  

التهاب اإلحليل-  

 اإلتقان نظافة الورقة وتنظيم اإلجابة 1

 

قصوركلوي

 حصى في الحالب

 التهاب اإلحليل سرطان المثانة
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مس-1البيانات:البيانات:--m11الجواب الثالجواب الثاني
تعورالغدة العرقدورالغدة العرقية:-2

رق بول مخففالعرق بول مخفف ألن تر
االستحمام الدورصيحة:االستحمام الدوري لم

رسم الجهازيرسم الجهاز البولي-1جeeeee/المؤشراتالمؤشراتeة:إلدماجية:
m/eeeeقدم نصيحة.يقدم نصيحة.-2

إنجاز الرسم كمايعيد إنجاز الرسم كما ورد
mئح في جدولم نصائح في جدول و انطال

coع تحديد موقع اسم مع تحديد موقع األمراض

 بقواعد التغذااللتزام بقواعد التغذية المcaقواعد الصحية االقواعد الصحية التي تس
البروتينات ينتج عنهالبروتينات ينتج عنهنثارمن

زوتية التي تؤديت األزوتية التي تؤدي إلى
ثم القصورالكلوكلى ثم القصورالكلوي)...
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 وزارة التربية الوطنية 
مديرية التربية لوالية الوادي                                                        

 2018-02-25: التاريخ                      ة                              فبوعنان العيد بن بولي متوسطة       
ساعة ونصف  1المدة:                                                                   متوسط  1 :المستوى      

ةعلوم الطبيعية و الحيا في مادة لثانيا	�ختبار ا  

التمرين األول: (6 ن)
 يشكل الماء و األمالح المعدنية الممتصة على مستوى جذر النبات محلوال معدنيا .  

ماذا يدعى هذا المحلول ؟-1
ما مقر امتصاصه ؟-2
أين يتجه ؟-3
فيما يستعمله النبات األخضر المعرض للضوء؟-4

 ن) 6(التمرين الثاني: 
أعد كتابة المصطلحات ثم أنسب له تعريفه المناسب :                    

 على الطاقة. )  من أجل الحصول O2استعمال المواد الغذائية كالسكر بوجود   (   -  :التركيب الضوئيـ 
ـ طرح النبات األخضر جزءا من الماء الممتص على شكل بخار .   :ـ النسغ الكامل   

وء .:   ـ تركيب مواد عضوية من الطرف النبات األخضر المعرض للض       ـ التنــــفس   
 . مواد عضوية و معدنية يركبها النبات األخضر في األوراق:  ـ        النتــــــــحـ 

 ن) 8الوضعية اإلدماجية: (
نك أافترض  التنفسية التي يقوم باإلنسان ليست عادة ، وإنما لها معنى أخر و لتحديد هذا المعنى ،  المبادالت الغازية           

 . (الفوز)في نفس وضعية إحدى الرياضيين اللذين يظهرون في الصورة  و اللذين يبدلون جهدا لتحقيق السبق 
 

 تالغلو سيداشدة الجهد     
)g/h(المستهلكة 

الوتيرة التنفسية 
 في الدقيقة

كمية األكسجين 
 L/h)المستهلكة (

 1524 4 الراحة 
 4785 18 النشاط 
النشاط  

 ثفالمك
30 80200 

 -سباق الدرجات الهوائية  -                       العالقة بين التغدية و التنفس   جدول يوضح  -                
                                                                                   - يالعضل و النشاط                                

 : التعليمات
كيف يظهر هذا الجهد الذي تبدله ؟-1
في هذه الحالة ؟                                                                               إليهالذي تحتاج  حدد نوع الغذاء -2
 . استخرج عالقة بين الشدة التنفسية و الحاجة للغذاء و تزايد الجهد العضلي  -3
 .اسطر  ثالثةعن  ال تزيد  المعنى الحقيقي للتنفس في فقرة إذن عرف  -4

 بالتوفيق                                                                                                                      
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فيما يستعملفيما يستعمله النب-44

ن)ن)66((الثاني: رين الثاني:  xa     أعد كتابة المأعد كتابة المصط
استعمال ااستعمال المو  --    :يضوئي
ـ طرح النبات ـ طرح النبات األخض   :

كيب مواد ع:   ـ تركيب مواد عضو
عضوية و معدنواد عضوية و معدنية يرك

ن)
لتي يقوم باإلنساسية التي يقوم باإلنسان لي

ن يظهرون فيللذين يظهرون في الصو

nnnnn cn c
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ةــة الشعبيــة الديمقراطيــة الجزائريــوريـالجمه  

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 /2018 

 نقاط(06) : لتمريــــــــــن األولا  

 
  

يركب النبات األخضر المعرض للضوء مواد عضوية  انطالقا من  

 عناصر معدنية بسيطة .

 ـ حدّد مقر تركيب المواد العضوية . 1

 .  يتم تركيب المواد العضوية ـ سم العملية التي من خاللها  2

 .هذه العملية حدوث ـ حدّد شروط 3

 

           

   

 نقاط(06) :مريـــــــــــــــــــــن الثاني الت
 

في غياب األكسجين تستطيع بعض الكائنات الحية الحصول 

 على الطاقة الضرورية لنشاطها بواسطة عملية التخمر .

 ـ أعط مثاال عن هذه الكائنات . 1

 تخمر بمعادلة كما يلي :ـ يمكن تمثيل عملية ال 2

        
 ...... في غياب                                   

 خميرة +  ......                   ......  +.......+ CO2 بخار الماء +    
     

 ـ أكمل المعادلة . 

 ـ يمكن أن تحصل الكائنات الحية على الطاقة من خالل  3

 القيام بعملية أخرى في وجود األكسجين ,أذكرها    
 

 
 

قلب الصفحـــــةأ 2\1الصفحـــــــــة     
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  :ـــة اإلدماجية الوضعيـــ 
فجسمه هزيل ووجهه شاحب  أيمن يز أحمد بجسم قوي البنية أما رفيقان من نفس العمر ، يتم أيمن أحمد و  

ى نقله إلى الطبيب وبعد الفحص ظهرت النتائج التالية : ويعاني من فقدان الشهية وتعب مستمر مما استدع  

  .* رائحة الفم الكريهة            

.* حساسية األنف وضيق في التنفس             

 . * صورة األشعة أوضحت بقعاً سوداء على الرئتين          

  السندات :
           

 توضح سلوك أيمن – 1 -سند   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حالة أيمن  بعد مواصلته للسلوك - 2 -سند 

           

 
 رئة مدمن على التدخين/  3سند 

 رئة سليمة/الرياضة صحة          4سند  

 : اعتمادا على مكتسباتك المعرفية والسندات المقدمة :التعليمات    
. أيمن ر األعراض السابقة الذكر عند حدد السبب الرئيسي في ظهو -1                          

في حالة تمسكه بالسلوك الذي يقوم به ؟ أيمنماهو الخطر الذي يهدد  -2                          

 ( نصائح للمحافظة على صحته .3ـ قّدم أليمن ثالثة ) 3             

 

المادة ةــــتاذلكم بالتوفيق والنجاح ــ أس يمع تمنيات إنتهــــــــــــــــى 2\2الصفحـــــــــة    
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 م2018مارس  04الأحد                                                           والي محمد س يدي خلرضمتوسطة : 

  ونصف اعةساملدة :                                       متوسط                                الأوىلاملس توى : 
 الثاين يف مادة علوم الطبيعة واحلياة الاختبار

  اليك التجربة التالية:(06) المترين الأول:

 ماذا تالحظ .1

  ملا حلظت قدم تفسريا  .2

                 ما الظاهرة املوحضة يف التجربة عرفه .3

 

 بداية التجربة                         هناية التجربة                            

 :وثيقة التالية للتطرقنا  الانسانللتحصل عىل الطاقة عند  أأثناء دراستنا( 06) المترين الثاين :

 (. 1عنواان للوثيقة  ) هات ـ 1

 .اعد رمس الوثيقة و علهيا اكفة البياانت املرمقة ـ 2

  6و العنرص  5اىل اين يتجه العنرص  -3

 ادلم ادلاخل للرئتني واخلارج منه ؟ لون كيف يكون   ـ3 

 
 (1)الوثيقة                                                                                                 

ىل تصاحبه أأن الكهل جارك منك طلب (08) :الادماجيةالوضعية   الشديد السعال جراء ليفحصه الصدرية الأمراض طبيب ا 

 : التالية النتاجئ الفحوصات أأعطت.بس يط هجد ببذل ولو الرسيع والتعب التنفس يف وصعوبة ينتابه،الضيق اذلي

 . سلمية ادلم حتاليل -

سلمية البول حتاليل- 
 .  

 .الرئتني مس توى عىل الهتاب -

 املريض من طلب الطبيب مع احلديث وأأثناء

 .الأوان فوات قبل فورا، التدخني عن التوقف

 

 2وثيقة ال                                  1الوثيقة                                                                   

 ومعلوماتك اجب عىل ماييل :  واثئقاعامتدا عىل الس ياق وال

 ؟ الصحية املشالك هذه هل سبب اذلي الس ئي السلوك هو وما ؟ هذا جارك عند املصاب العضو حدد 1-

 . التنفيس ابجلهاز رضرا يسببان أ خرين سلوكني أأذكر 2-

 عليه حتافظ و التنفيس اجلهاز تصون حصية قواعد ثالث حدد 3-

 ﴿ ابلـتـوفـيـق﴾                                                                             

                                   
 

 

 

 

 

 

 

         5  

    

 

 

           3          2هواء    1 هواء           7               

  5        6 
4 8 

 نبات اللعاعة

 مالحظة : نبات اللعاعة نوع من اخلس قليل اليخضور 
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