الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية
ديسمبر 2016
امتحان الفصل األول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدة  :ساعة ونصف
الرابعة متوسط
اختبار في مادة  :علوم الطبيعة والحياة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجزء األول 12 ( :نقطة )

التمرين األول  06 ( :نقاط )
يطرأ على البروتينات،أثناء مرورها باألنبوب الهضمي،الظاهرة الممثلة في الوثيقة التالية.

الشكل (أ)

الشكل (ج)

الشكل(ب)

 -/1رتّب أشكال الوثيقة حسب تسلسلها ّ
الزمني ث ّم س ّم الظاهرة المعنية.
ّ
محطات الهضم يتم الحصول عليهما؟
ي
ّ - /2
تعرف على ما يمثّله الشكلين (أ) و(ب) ،وفي أ ّ
 -/3أذكر األنزيمات المسؤولة عن الظاهرة الممثلة بالوثييقة.

التمرين الثاني  06 ( :نقاط )
تمثٌل هذه الوثيقة طريقي امتصاص نواتج الهضم
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في مستوى المعي الدقيق.

4

 -/1س ٌم البيانات المشار إليها في هذه الوثيقة.
 -/2تحدت عمليتان مهمتان في العنصر رقم  1أذكرهما.
 -/3حدٌد الفرق الموجود بين الدم قبل وبعد العنصر 3
بعد وجبة غذائية غنية بالغلوسيدات .
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اقلب الصفحة
الصفحة ½

الجزء الثاني 08 ( :نقاط )
الوضعية اإلدماجية:

الطـ ِبّـ َية
ـر َر اإلتحـاد الـدولي لـكرة الـقـدم  FIFAو بطـلـب من لجـنــته ِ
قَ َّ
إجـــراء المقـابــالت الـَّدولـ ِ َية في المالعب ال ِت ّـي تـقـع عـلــى عـلـــو يـفـــوق  3000مـتـر،
عــدم
َ
ض ِلــي بـيـْنَ الالَّعبـيـن ال َم َح ِـلّيـِين ال ُمـتـ َ َكيـ ِّفَـةُ
وذلـك لـعـدم وجـــود تــكـافــؤ فــي الـنـَّشَـاط ال َعـ َ
عضويتهم مع نقص األوكسجين والالَّعبـيـــن الـقـــادميــن من منـاطــق أخـــــرى.
كـمـــا َّ
أن العـبـــي كـــرة القـدم يمـيـلون قـبـل بـدايـة المـقــابـــالت إلـــى تــنـــاول الــفـــواكـــه
والعــصيــــر ويـبـتــعـــدون عــن تــنــاول األغــــذيـــة ال ُم َعـقَدة التَّـركـيــــب.
ُكـــــلَّ َما ارتفعنا عن سطح البحر

تركيب الفواكه والعصير:

قلَّت ك ِ ّمية األوكسجين في الهواء

ماء ،شوارد،فيتامينات
سكريات أحادية وثنائية

سند -2-
ال ّ

سند -1-
ال ّ
تكيف األشخاص مع نقص األوكسجين:
3

عدد الكريات الحمراء /ملم
شخص عادي

5 000 000

شخص متكيف

6 000 000
سند -3-
ال ّ

األسئلة :اعتمادًا على الوثائق المقـدَّمة و معلوماتك المكتسبة:
تفسيرا علميًا دقيقًا لـ :
 -/1قدِّم
ً
أ -/االختيارات الغذائية لالَّعبين قبل المباريات.
ب -/قرار  FIFAبعدم إجراء المباريات على هذا العلو.
نشاطهم ال َعضلي؟
ِ -/2مـ َّما سبق َما هي النَّـصائح ال ِت ّـي تُـقدِّمها لالَّعبين ِلزيادة
ِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالتــــوفيــــق
الصفحة 2/2
انتهـــــى

شبكة تصحيح الوضعية اإلدماجية:
السؤال المعيار
01

المؤشرات

التنقيط

م1

يقدّم تفسيرا ً لالختيارات الغذائية لالّعبين.
توظيف السند :1
 تتر ّكب الفواكه من عناصر بسيطة.* الماء و ال ّ
سكريات البسيطة ال تهضم.
شوارد و الفيتامينات و ال ّ
* العناصر البسيطة هضمها سريع و تمتص بسرعة وتنقل بسرعة إلى
الخاليا العضلية.
المبرر :
ّ
وتمتص بسرعة من
كلّما كانت األغذية بسيطة كان هضما سريع
ّ
طرف الزغابات المعوية تم تنقل إلى الخاليا العضلية التّي تصلها بعد
مدّة زمنية وجيزة على تناولها.

0.5

م1

يقدم تفسيرا ً لقرار .FIFA
سند :2
توظيف ال ّ
نقص األكسدة الخلوية.
نقص األكسجين
نقص إنتاج ّ
الطاقة.
نقص األكسدة
المبرر:
ّ
الالعبون المتكيّفون لهم عدد أكبر من الكريّات الحمراء أي وصول
كميّة أكبر من األكسجين وبالتالي أكسدة أكثر وإنتاج أكتر للطاقة وجهد
أكبر

م1

تقديم نصائح

م2

م3
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م2

م3
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م2

مبررة
نصائح ّ

1.5

