
  الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  متوسط   4المستوى :                                                                   مديرية التربية لوالية البويرة                                               

             2017 ديسمبر 3 حداأل                                                                                                            - بزيت  -متوسطة : رحيم علي  

               علوم الطبيعة و الحياة   مادة:األول في    يالثالثاختبار  
  نقطة 12الجزء األول : 

  نقاط 6األول:  التمرين
  مالحظة مجھرية لعيّنة أخذت من أحد سوائل الوسط الداخلي. 1تمثل الوثيقة 

 ن)0,5سّم السائل المدروس. ( -1
 ن)2سم العناصر المرقمة. ( -2
  2COو  2O يمتاز بقدرته على نقل غازي  1العنصر  -3

  حسب التفاعالت التالية :

  

  

  

 ن) 1استنتج المادة المسؤولة عن نقل الغازات . (  -أ
 ن)B ) .1و    Aاذكر مكان حدوث التفاعالت   -ب
   ن) 1,5اشرح باختصار التفاعالت الحادثة. (  -ت

       نقاط6التمرين الثاني: 

كوز ولغغياب األكسجين، تم تحضير محلول لخاليا الخميرة، أُِضيف له ال وجود و في قصد دراسة سلوك خاليا الخميرة    

  وكحول اإليثانول خالل كل مدة التجربة.  2CO و 2O تم قياس كل من غازي  به كمية ثابتة من األكسجين.في إناء مغلق 

  

  

  

  

  

  

  

 ن)T= 200 s )1,5 قبل الزمن   2CO و   2O قّدم تفسيرا لتغير كمية غازي -1

 ن)2و ترجمھا إلى معادلة. ( T= 200 sقبل الزمن  سم العملية التي قامت بھا الخميرة -2

 ينعدم أحد الغازين في حين يتزايد اآلخر و يظھر مركب جديد (اإليثانول) . T= 200 s في الزمن  -3

 ن ) 1,5قّدم تفسيرا لذلك مبينا العملية الذي قامت بھا الخميرة في ھذه الشروط . ( -

 ن) 1(؟  2COمتى تتوقف خاليا الخميرة عن طرح غاز  -4

 

          ورقةأقلب ال                                             2من  1صفحة                                                            

 

 

A B

 

1وثيقة   

عة و نصفســا ة :دّ ـالم  
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   نقاط 08 :الجزء الثاني

أنيس ، ريان و عماد ثالثة  تالميذ ، قرروا  االنضمام لنادي كرة القدم، بعد تجريبھم من طرف المدرب لعّدة مرات  الحظ  
فطلب منھم القيام ببعض الفحوصات لكشف  نأن أنيس و عماد قليال النشاط و يتعبان بسرعة مقارنة بريان و باقي الرياضيي

  ل التالي : أسباب التعب. النتائج موضحة في الجدو

  عماد  أنيس  ريان  
  السلوكيات الغذائية

  
يتناول وجباته الغذائية 

  بانتظام

يھمل وجباته و لوحظ انه دائما 
يعطي حصته من البيض 

لصديقه ريان أثناء تناول وجبة 
  في مطعم المدرسةالغداء 

يتناول وجباته و يضيف عليھا 
الحلويات و سندوتشات  البطاطا 

  .المقلية

ة 
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+   + - - + + البروتين  

 + + + + - - + + الغلوسيد

 + + + + - - + + الدسم 

 + + - - + + ملح الحديد

ج 
تائ
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يل
حل
ت

م 
ّد

 

عدد كريات الدم الحمراء 
31mm 

  مليون  5  مليون  3,5  مليون  5

  كمية الھيموغلوبين
g/l 

150 90 150 

  لكل O2حجم 
100 ml   من الدم الوارد

  للعضلة
19,5ml 10,5 ml 10,5 ml  

g/l كمية الكلسترول   1,2 0,8 2,5 

g/l كمية ثالثي غليسيريد   0,8 0,7 2,8 

  مظھر الشريان

      

  

 

  التعليمات : 

  باالعتماد على مكتسباتك و السياق و السندات: 

 قّدم أسباب التعب الذي يعاني منه كل من أنيس و عماد . -1

 بّين علميا عالقة السلوكات الغذائية و التعب . -2

  اقترح نصيحة لكل من أنيس و عماد السترجاع نشاطھما. -3
 

 

  قـــــــبالتوفي                                                 2من   2صفحة                             األستاذة: ر. زكنون       

 : كمية ناقصة جدا   ـ   ـ  

  : كمية كافية و مناسبة + +

   كمية زائدة + + + +:

   31mmفي  مليون 5الكمية الطبيعية لعدد الكريات الحمراء : 

  g/l 150: للھيموغلوبين ھي  الطبيعيةالكمية 
    دھون ھيكلسترول + ثالثي غليسيريد 

تراكم الدھون 
والكلسترول على الجدار 
الداخلي للشريان أدى إلى 

ضيق فتحته وبالتالي 
   تباطؤ حركة الدم
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  اإلجابة النموذجية لموضوع اختبار علوم الطبيعة و الحياة                             الفصل األول 

  العالمة  عناصر اإلجابة المحاور
 المجموع  مجزأة

ل(
ألو
ن ا
ري
تم
ال

6 
ن)

  

  5 0,5, 0  تسمية السائل : الّدم  -1

تسمية العناصر المرقمة : -2
01  02  03  04  

    صفائح  بالزما  كريات دم بيضاء  كريات دم حمراء
0,5X 4  2  

  1  1  استنتاج المادة المسؤولة عن نقل الغازات :  الھيموغلوبين  –أ  -3
  مكان حدوث التفاعالت :  –ب -3
A في األسناخ الرئوية :  
B في الخلية :  

0 ,5X2  1  

  شرح التفاعالت الحادثة  :  –ث -3
الدم و يتحد مع ھيموغلوبين الكريات إلى  2Oفيدخل يتم التفاعل بين الدم و األكسجين 

يكون ضغطه عال ( على مستوى األسناخ ) عندما  2Oالذي يتميز بتثبيته لـ  الحمراء
  و ينفصل عنه عندما ينخفض ضغطه ( على مستوى الخاليا) . 

ينتقل األكسجين مرتبطا بالھيموغلوبين أساسا حتى يصل إلى خاليا األنسجة أين 
ثم تتحد ينفصل عنه منتشرا في السائل البيني النخفاض ضغطه في الخاليا. 

يد إلى و يعود من جد لكثافة ضغطه على مستوى الخاليا 2COالھيموغلوبين بغاز 
عن الھيموغلبين النخفاض ضغطه على مستوى  2COينفصل األسناخ الرئوية ل

  فيطرح خارج الجسم مع ھواء الزفير.  األسناخ

0,5X 3 1,5  

ي(
ثان
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t= 200sتفسير تغير كمية الغازات قبل الزمن  -1
طرف انخفاض لكمية غاز ثنائي األكسجين الستھالكه من  t= 200sنالحظ قبل الزمن 

  .أكسدة الغلوكوز للتحصل على الطاقةقصد  الخميرة
أثناء أكسدة الغلوكوز من  تزايد كمية  لغاز ثاني أكسيد الكربون ألن الخميرة طرحتهو نالحظ  

  طرف غاز ثنائي األكسجين.  

0,5X 3 1,5  

تسمية العملية :  التنفس  -2
المعادلة : 

1 X 2  2  

 t= 200sبعد الزمن  -3
ينعدم غاز ثنائي األكسجين و يتزايد غاز ثاني أكسيد الكربون إضافة إلى ظھور مركب جديد 

ألن خاليا الخميرة لجأت إلى نمط آخر للتحصل على الطاقة في غياب األكسجين و (اإليثانول) 
و نواتج ھذا  بتحويل الغلوكوز إلى كحول اإليثانولحيث تقوم الخميرة  ھي عملية التخمر

  . طرح لغاز ثاني أكسيد الكربونرير لطاقة قليلة  و  التحويل تح

0,5X 3 1,5  

  1  1  تتوقف الخميرة عن طرح غاز ثاني أكسيد الكربون عند انتھاء الغلوكوز في الوسط -4
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  العالمة   نقاط )  08شبكة التقويم (   

  المجموع  مجزأة  المؤشرات   المعيار 

ة 
يم
عل
ت

1
  

  يقّدم أسباب التعب الذي يعاني منه أنيس  الوجاھة
  يقّدم أسباب التعب الذي يعاني منه عماد 

0,5 

3  

استعمال أدوات 
  المادة 

  يوظف معطيات الجدول في تحديد أسباب التعب
0,5  

  أسباب التعب :   االنسجام
  عند أنيس : 

 نقص الغلوسيدات و الدسم ( نقص مولد الطاقة ) -
 نقص الكريات الحمراء و الھيموغلبين يؤدي إلى  -

  .نقص كمية األكسجين الالزمة ألكسدة الغلوكوز
  عند عماد : 

نقص كمية تراكم الدھون على الجدار الداخلي للشرايين أدى إلى  -
  .األكسجين الالزمة ألكسدة الغلوكوز

2  

ة 
يم
عل
ت

2
  

 0,5  يوضح عالقة السلوك الغذائي و التعب   الوجاھة

3  

استعمال أدوات 
  المادة 

  يوظف معطيات الجدول في ايجاد العالقة بين السلوكات و التعب 
  

0,5  

 أنيس : إھماله لوجباته الغذائية أّدت إلى نقص تزويد الخاليا بالمغيات الضرورية   االنسجام
نقص البروتين و ملح الحديد يؤدي إلى نقص تركيب الھيموغلوبين ألنه يتركب 

من سالسل من ببتيدات و ذرات الحديد و نقص ھذا األخير يؤدي إلى نقص 
  تزويد الخاليا باألكسجين 

  نقص الغلوسيدات  و الدسم و بالتالي نقص مولد الطاقة 
  )(نقص األكسجين و مولد الطاقة = نقص عملية التنفس 

عماد : اإلكثار من تناول الغلوسيدات و الدسم أدى إلى ارتفاعھا في الدم و 
تراكمھا على الجدار الداخلي للشريان الذي يؤدي إلى ضيق فتحته و بالتالي 

تباطؤ حركة الدم و بطء تزويد الخاليا باألكسجين و مولد الطاقة. ( نقص 
 التنفس)

2  

ة 
يم
عل
ت

3
  

    يقترح نصيحة ألنيس و أخرى لعماد  السترجاع نشاطھما   الوجاھة

2  
  النصيحتان :   اإلنسجام 

أنيس : ضرورة تناول وجبات متوازنة ( تحتوي على بروتينات و 
  ملح الحديد خاصة ) 

  عماد : تفادي تناول األغذية بين الوجبات 

2  

  ن 08  المجموع
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