
  
  متوسطة المجاھد بن عثمان مقران ـ المنصورة                         

  طبيعة والحياةلثالث في مادة العلوم الاختبار الفصل ا                    

  المدة: ساعة ونصف                متوسط الرابعة       16/05/2017التاريخ:        
  

  ن ) 6(  :األولالتمرين 
وغاز  O2يمثل الجدول التالي حجم المبادالت بين الدم والعضالت من حيث كمية الجلوكوز و 

 ثاني اكسيد الكربون في حالتي الراحة والنشاط 

ملل  100كمية الجلوكوز لكل   الحالة
  دم

  ملل دم 100لكل  CO2كمية   ملل دم 100لكل  O2كمية 

دم وارد              دم 
  صادر

 دم وارد             دم صادر دم صادر      دم وارد       

  مل 53  مل 50.2  مل14.5  مل 19.5  مغ87  مغ100  راحة
  مل 58.1  مل 50.2  مل 11.8  مل 19.5  مغ72  مغ100  نشاط

  للجدول؟ـ ماذا تستنتج من تحليلك  1

  ؟ O2ـ ما ھي العالقة بين نشاط الجسم وحاجته للجلوكوز و  2

  الجسم؟ـ من يضمن حدوث ھذه المبادالت بين سطوح التبادل الخارجي وانسجة  3

  
  ن ) 6(  :الثانيالتمارين 

  تمثل الوثائق المقابلة الطابع النووي
  ).Bو Aلخليتين عند االنسان ( 
  .Aـ من أي خلية اخذ الطابع النووي في الشكل  1

  مع التعليل.     
 مع  Bو  Aـ قارن بين الطابع النووي للخليتين  2

  .Bتحددي مميزات الشخص الحامل للطبع النووي      
  ـ ما ھو دور الصبغيات؟ وما ھي سلوكياتھا؟ 3
  

  ن ) 8(  :الوضعية االدماجية
سبب له شلل نصفي ( عدم القدرة ليال , بل عمره لحادث مرور مؤلم تعرض شاب في مقـتـ

  ) بينما يستجيب للحركات الالإرادية. لألطراف السفلية الحركات االراديةعلى التحكم في 
وعلى وجه السرعة وفي المستشفى أجريت له التحاليل الطبية االزمة وصور االشعة كما 

  .ھو مبين في السندات
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  السندات:  
في الحالة  الشخص المصاب

  لطبيعيةا
  )1Lتركيب الدم (          

  )glu   )glنسبة الجلوكوز   1.1- 0.7  1        
        13.99  11.5‐ 16  Hémoglobineالھيموجلوبينmgl  

  ضغط الدم ( ملم زئبقي )  13.0 – 8.5  11.1 -  8.0
  نسبة الكحول حسب كثافة الدم  0.00%  0.39%   
  ) جدول تحليل دم المصاب 1وثيقة (           

  

       
   

  : صور اشعة للنخاع الشوكي 3: صور اشعة للدماغ                     وثيقة  2وثيقة     
                                                

       
  المطلوب:

  باالعتماد على السندات.
  ـ بماذا تفسر الحالة التي وصل اليھا المصاب؟ 1
  ثالث نصائح تجدھا مناسبة لتفادي مثل ھذه الحاالت؟ ـ أذكر 2
  
  
  

  بالتوفيق                                                                              
  
  
  
  
  

 بالتوفيق للجميع                     1/1                                      
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  تصويب اختبار الفصل الثالث                                    
  مادة علوم الطبيعة والحياة ـ الرابعة متوسط                           

  
 العالمة  اإلجابة النموذجية  التمرين

  للجدول: ـ تستنتج من تحليل 1  ألولا
ـ كلما زاد نشاط العضلة زادت حاجتھا للجلوكوز وغاز ثاني االكسجين 

  أكسيد الكربونكما يزيد طرحھا لغاز ثاني 
  : O2العالقة بين نشاط الجسم وحاجته للجلوكوز و ـ  2

ـ تستعمل العضلة مادة الجلوكوز في وجود غاز ثاني األكسجين إلنتاج 
الطاقة الضرورية لنشاطھا في عملية تسمى عملية التنفس (األكسدة 

  الخلوية)
يضمن حدوث ھذه المبادالت بين سطوح التبادل الخارجي ـ  3

  الجسم:وانسجة 
  الدم والبلغم والسائل البيني

  

  
2  
  
  

2.5  
  
  
  
  

1.5  

  .Aـ اخذ الطابع النووي في الشكل  1  لثانيا
ـ من خلية جسمية ألنثى (امرأة) وھذا راجع الى الزوج الصبغي      

  )XXالجنسي (
   Bو  Aـ المقارنة بين الطابع النووي للخليتين  2
    Bفي الطابع النووي لخلية الشكل    Xـ نقص الصبغي   
ـ مميزات ھذا الشخص مصاب بمتالزمة تيرنر وھي امرأة ذات   

 قامة قصيرة ـ عقيمة ـ ال تظھر عليھا الصفات األنثوية ذكاء ناقص 
  ـ ما ھو دور الصبغيات: 3

  حمل الصفات الوراثية.      
  ـ سلوك الصبغيات:  

تشكل األمشاج وتجتمع مرة ثانية  تفترق الصبغيات المتماثلة اثناء    
  اثناء االلقاح    
  

  
1.5  

  
0.5  

  
1  
  
  

1.5  
  

1.5  
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  حل الوضعية االدماجية:                                      
 شبكة تقويم الوضعية االدماجية                                

 العالمة  المؤشرات                         المعايير السؤال
  ـ يبين ارتفاع نسبة الكحول في الدم 1م  الوجاھة  1 

يبين تأثير الكحول على نشاط الدماغ واالخالل ـ  2م
  بتوازن التنسيق الوظيفي في العضوية

يبين تعرض المنطقة المخية المسؤولة على ـ 3م
ان الحركات االرادية في الدماغ وتأثيرھا على فقد

  الحركة وحدوث الشلل النصفي.
 

0.5  
  

0.5  
0.5  

استعمال 
  أدوات المادة

في السؤال (جدول ـ ـ يستغل السندات الواردة  1م
   صور)

  ـ االستعمال المناسب للمصطلحات 2م
  

0.5  

  يبين تحليل الدم ان الشخص تعاطى مواد كحوليةـ  1م  االنسجام
ـ اثرت الكحول على نشاط الدماغ واالخالل بتوازن     

  التنسيق الوظيفي للعضوية ما سبب حادث مرور       
ـ تخرب المنطقة المخية المسؤولة على الحركات 2م

  االرادية  
أفقد الشخص القدرة على تحريك األطراف السفلية       
 (شلل نصفي)     

  

1  
1  
  
1  

  0.5  ثالث نصائح لتفادي مثل ھذه الحاالتيقترح ـ  1م  الوجاھة  2
  

استعمال 
  أدوات المادة

  0.5  يستغل المعلومات الواردة في النص  1م 
  

  االنسجام
  
  
  
  
  

  االتقان

ـ تجنب استھالك جميع المواد الكيميائية التي لھا تأثير   
  مباشر على نشاط الجملة العصبية    

  ـ اخذ قسط من الراحة وتجنب اإلرھاق
  تجنب القيادة ليال والشخص في حالة ارھاق او ثمالةـ 
  
  

  تنظيم الورقة

0.5  
  

0.5  
0.5  

  
  

0.5  
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