
  2017  – 6201 : السنة الدراسية                                                 متوسطة الشھيد بن موسى الحاج
  ونصف اعةــــدة: ســالم                                         متوسط                 ةـالسنة الرابع المستوى:

  لحياةاة وـلطبيعالوم ـلمادة ع لثلثااإلختبار ا

  الجـزء األول:

  قاطن 4األول: تمرينال

  :التالية األسئلة عن أجب ثم المقابلة الوثيقة  الحظ
  .                                                            ةــــــالوثيق لھذهمناسبا  نواناـع رحـتـإق ـ1
  . 4 إلى 1 من البيانات تبــــــــأك ـ2
  . 4 رقم العنصر عمل يتميز بماذا ـ3
  ؟ 3نصر ـضوية العـمل خاليا العـيم تستعــ ف4
   تسمح بذلك .ملية التي ـم العــــ س5
   

  نقاط 4التمرين الثاني:

  :فئران مجموعة على أجريت تجارب نتائج التالي الجدول يمثل
  جةــــــتيالن  دةـــــــــــالم  ةـــالتجرب                 الرقم
ً  15 بعد  يالتكزز توكسين باألنا حقن) أ(فأر  01 ً  الفأر بقي  التكززي بالتوكسين حقن يوما   حيا
ً  15 بعد  يالتكزز توكسين باألنا حقن) ب(فأر  02   الفأر مات  الخناق كسين بتو  حقن يوما
ً حي الفأر بقي  التكززي بالتوكسين حقن ساعة 24بعد  ) أ(  الفأر بمصل حقن) ج(فأر  03   ا

            
  التكززي. توكسين ف األنارِ ـعـ 1
   .3سر نتيجة التجربة ـف ـ2
  ليل .ـإستنتج نوع ھذه اإلستجابة المناعية مع التعـ 3
  خواصھا العامة.خاصية واحدة من ـ أذكر 4
  

  نقاط 4:الثالث التمرين

  :         إنسان لخلية نوويا طابعا المقابلة الوثيقة تمثل 
  .النووي الطابع منھا يتشكل التي العناصر عّرف ـ1
  . العناصر ھذه تواجد مقر حدد ـ2
  . جوابك ؟علل الخلية ھذه نوع ماھو ـ3
  الخـلية؟ ھذه منه أخـذت الذي الفـرد جـنس ماأ ـ  ـ4
  .جوابك بررب ـ   

  ½ الصــفـحـة                           
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  الجزء الثاني:

  نقاط 8 ية اإلدماجية:ـلوضعا

 ه و بينا بينثناء حصة التربية البدنية أصيب التلميذ ھشام بجرح بليغ نتيجة إلصطدام عنيف جدأ
  .زميله رغم توجيھات األستاذ

فات إلسعاالبة ـياب عـنه نزيف دموي خطير ادى الى فقده كمية كبيرة من الدم  بسبب غـنتج ع 
د ما زامله جرحه بقطعة قماش غير نظيفة  فى حيث ضمد زميلنقله الى المستش األولية و تأخر

درجة لحيث بدأت تظھر بعـض األعراض في مكان اإلصابة مثل اإلرتفاع الموضعي  ناتهـمن مع
  .الحرارة , اإلنتفاخ , اإلحمرار , األلم 

  
  
  
  
   

  
  
  
  

  :أعراض مالحظة في مكان اإلصابة2 السند                                         :مكونات الدم1السند                                

  :  2و 1إعتمادا على السياق ومكتسباتك والسند 

  . ضويةـشرح خطر النزيف الدموي على العإـ 1
  . في ھذه الحالة ـ ما نوع اإلستجابة المناعية األولية المتدخلة أـ 2
  . ب ـ عــلل جوابك   
  . ضويةـعواقبھا الضارة بالعو تجنب مثل ھذه الحادثةل قــدم ثالثة نصائح ـ 3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  

  ھىــــــــتـنإ  2/2ة ـحـفــالص  يقــــــوفـتـــــالـــب
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  التصحيح النموذجي                                              
  :األول التمرين حل
  ا مناسبا للوثيقة:ھضم النشاء بواسطة انزيم اللعابين (االميالز).إقتراح عنوان ـ1
  زيم اللعابين .نـ ا4ـ سكر العنب 3ـ سكر الشعير 2ـ جزيئة نشاء 1كتابة البيانات:  ـ2
  بالنوعية. 4 رقم العنصر عمل يتميز ـ3
  في إنتاج الطاقة الالزمة لنشاطه . 3 العـنصر العـضوية خاليا تستعـمل ـ4
    بذلك ھي عملية التنفس. تسمح التي يةالعـمل ـ5
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  :     الثاني التمرين حل
  التكززي: ھو توكسين تكززي معالج غير ممرض. توكسين األنا ـ1
التكززي يحمل أجسام  التوكسين : ألن مصل الفأر ا المحصن ضد3 التجربة نتيجة تفـسير ـ2

  . التكززي مناعة نوعية ضد التوكسينر ج مضادة نوعية تكسب الفأ
  المناعية ھي إستجابة مناعية نوعية ذات وساطة خلطية. اإلستجابة ھذه نوع ـ3

  التعليل: ألنھا تتم بتدخل أجسام مضادة نوعية.
  العامة: نوعية/مكتسبة/النقل. خواصھا من واحدة خاصية ـ4
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  : الثالث التمرين حل
  النووي ھي الصبغيات و ھي خيوط محبة لألصبغة. الطابع منھا يتشكل التي عناصرال ـ1
  ھو نواة الخلية. العناصر ھذه تواجد مقر ـ2
  وجود الصبغيات المتماثلة في شكل أزواج . ليعلھي خلية جسمية الت الخلية ھذه نوع ـ3
  .الخـلية ھو انثى ھذه منه أخـذت الذي الفـرد جـنس ـ أ  ـ4
   . XX: وجود الزوج الصبغي الجنسي ريبرلتا ـ ب   
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  شبكة التقويم:

  العالمات  المؤشــــــرات                           السؤال  المعيار
   0.5  . العـضوية على الدموي النزيف خطر يشرح  01  الوجــــــــاھة ــ1

  .  المتدخلة األولية المناعية اإلستجابة نوع يحدد ـ أ  02 1.5
  . الجواب يعــلل ـ ب

0.5 

 0.5 الضارة وعواقبھا الحادثة ھذه مثل لتجنب  نصائح ثالثة يقــدم  03

  األمثل اإلستعمال ـ2

  ـادةالمــــــــ ألدوات

العـضوية في فقد سائل الدم  على الدموي يتمثل خطر النزيف  01
مھم جدا للعضوية حيث يفيدھا في نقل المغذيات و الذي يعتبر 

از االوكسجين الى الخاليا و نقل الفضالت و غاز الفحم من غ
  الخاليا الى اعضاء االطراحية كما يفيد في حماية العضوية.
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ھي  الحالة ھذه في المتدخلة األولية المناعية اإلستجابة نوع اـ  02 4.5
  إستجابة مناعية النوعية.

  .اعل اإللتھابيبتدخل البلعميات / التف التعليل ألنھا تتم ب ـ

0.5 
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 االسعافاتام توجيھات االستاذ ـ توفيرعلبة حترإنصائح:ـ ثالثة  03
عدم استعمال االدوات غير النظيفة/ سرعة نقل  االولية ـ

  المصاب الى المستشفى/ تجنب االصطدام العنيف .
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   0.5  . علمي شرح ـ تناقض وجود عدم  01  امـــــاإلنسج ــ 3
 0.5  .صحيحة علمية مصطلحات,تناقض وجود عدم  02 1.5

 0.5  . سليم تعبير,  تناقض وجود عدم  03

 0.5 0.5  .االجابة تسلسل ــ التشطيب ــ عدم الخط وضوح    اإلتقــــــــــان    
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