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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية                                                                           متوسطة يوسفي مصطفى البرواقية

م2018 /15/05الثالثاء مستوى الرابعة متوسط                                                                             
 

 ونصفالثالث في مادة :  علوم الطبيعة والحياة                                   المدة : ساعة  ختباراال
 

  )طةنق 12(      ولالجزء األ
 نقاطة. 06التمرين األول: 

يعتبر الدم من بين سوائل                                  
الجسم المكونة للوسط الداخلي يلعب دورا هاما في نشاط 
العضوية حيث يتدخل كوسيط بين الوسط الخارجي وخاليا 

 األنسجة في الجسم.
 ؟)عماذا يمثل كل من العنصرين (س ، .1
 سم األوعية الدموية الصادرة واألوعية الواردة إلى القلب..2

 مع تحديد دور كل منها 
الوساطة بين الخاليا والوسط الخارجية  بذكر ما يحدث على  هذه باالستعانة بالوثيقة تكلم في فقرة علمية تشرح فيها.3

 األنسجة)، األمعاء  ، مستوى كل من (الرئة
 

 نقاط 06ثاني: التمرين ال
الميكروبات عالم متنوع وواسع االنتشار في كل المعمورة فهي تستغل كل فرصة                                        

  مختلفة. تللدخول إلى العضوية ثم تتكاثر وتنتج سمومها إلحداث الكثير من األمراض والمشاكل الصحية. باستراتيجيا

توضحه الفيروسات حسب ما أهم مراحل الغزو عند  حدد.1
 الوثيقة، مع الشرح البسيط

 استراتيجيات الغزو البكتيري مع ذكر مميزات تكاثرها  اشرح.2
عند اختراق الحاجز األول من طرف أحد الميكروبات ودخوله .3

 العضوية يبدأ باالنتشار ومحاولته إحداث إضرار بأنسجتها 
 د نوع االستجابة فيثم حد الميكروب عندئذ؟ماذا يسمى -

 العناصر المتدخلة. و الخط الدفاعي الثاني والثالث
  أذكر أهم أنواع الميكروبات التي لم يرد ذكرها..4
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                   م 2018م./2017                                                                     ة ختبار مادة: علوم الطبيعة والحياتابع ا   

  )اطنق 08( ثانيالجزء ال 
صفات يحمل  )األول(لكن تفاجآ بعد الوالدة بأن أحد الرضيعين ينبوين بتوأمأرزق         الوضعية اإلدماجية:
ذو بشرة سوداء  الثانيأما الطفل   )فم مفتوح ولسان بارز يننعيتباعد الاستدارة الوجه ( مثلمختلفة عن شقيقه 

وأثناء الوالدة تعرضت األم إلى فقدان كمية كبيرة من الدم واحتاجت إلى التبرع بالدم بخالف بشرة أبويه البيضاء. 
 منه. لتعويض المفقود
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          التعليمات   
 باالعتماد على الوثائق المقدمة و معلومات المكتسبة:                     

 األعراض التي ظهرت عن التوأم األول  أ)     قدم تفسيرا لكل من:-1
 عند التوأم الثانيلون البشرة السمراء ظهور صفة ب)                            

 .والدة توأمين مختلفين  ج)                          
 شخاص الذين يمكنهم التبرع لألم مع التعليلاأل  -2-حدد من الوثيقة -2
 ألعراض التي ظهرت عند التوأم األول مع شرح كيف حدث ذلك. استنتج مصطلح  ا-3

 ؟. عللوهل يمكن اعتبارها مرض وراثي                
 

 

مينأالنمطان النوويان للتو  : -1-الوثيقة   
 لألم واألشخاص المتبرعون نوع الزمر الدموية:  -2-الوثيقة 
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2/2  

 الزمرة الدموية لألم ناألشخاص المتبرعو نوع زمرة 
-B Rh            أ              

B Rh+            ب            A Rh-   
-O Rh          ج              

 +AB Rh           د 

 صورة بعض األعراض عند التوأم األول:  -3-الوثيقة 
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