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 التمرين األول:

 .منها تمثل الوثيقة الموالية جزء   للعضوية حواجز طبيعية

 العضو )ب( العضو )أ(

 العضو )ج(
  د(العضو)

 

 

 ر تسمية هذا الخط الدفاعي بالحواجز الطبيعية. بر   -1

 ج حاجز  استخر  -2
 
 ا من كل عضو من الوثيقة المقابلة. ا واحد

 للعضو )د( وظائف أخرى في العضوية، اذكرها.  -3

 :التمرين الثاني

به حليب موضوع على موقد مشتعل فاحترقت من حرارة  ناء  إ خذ تسرعت مريم في أ

ها ياالناء، فاكتفت بغسل مكان االحتراق بالماء وضمدته بقطعة قماش، بعد مدة ظهرت عل

 أعراض مختلفة عل مستوى مكان اإلصابة. 

 10 10 10 10 10 10 الزمن باأليام

 1 0 0 8 0 0 (%)الميكروبات نسبة 

 

1-  
 
د االعراض التي ظهرت في موضع إصابة حد

 مريم. 

( االستجابة على مستوى 10توضح الوثيقة ) -2

 مكان اإلصابة. 

  -أ
 
ابة والخاليا المسؤولة د نوع هذه االستجحد

 عنها. 

ل مرا -ب
 
حل هذه االستجابة برسومات مث

 تخطيطية. 

 ر سبب زيادة نسبة الميكروبات في األيام األولى ثم تناقصها. فس   -3

االختبار الثاني في مادة  المستوى رابعة متوسط
 علوم الطبيعة والحياة 

 المتوسطة بركان عمر

 معدل نمو الميكروبات :10الوثيقة

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s

ency-education.com/4am.html



2 

 

 

 دماجية: ال الوضعية  

يث ح البعوض،ثل رة ميكثحشرات  ع وارتفاع الحرارة تغزو البيوت بحلول فصل الربي

ان ما والتي سرع واالنتفاخ كاأللمنثى البعوض بعد لدغها للجلد أعراض مزعجة  تسبب أ

 مالريا. للى الوفاة كالدغها أمراض قد تؤدي إ د تسبب بعد ناث البعوض قتزول. لكن بعض إ

 

 المالريا يسببه مرض: 01السند 
طفيلي البالزموديوم الذي تنقله 

وعند لسعها لجلد  البعوض أنثى
االنسان ينتقل هذا الطفيلي في 
مجرى الدم مؤديا الى انتشار 

السموم مؤدية الى ظهور أعراض 
 المالريا. 

                    

 

 

 :من خالل السندات والسياق

 .لسع البعوض في الحالتين ر نتائجفس   -1

 اشرح الية المناعة الحادثة ضد المالريا.  -2

 بمرض المالريا.  اإلصابةللوقاية من  يقةاقترح طر  -3

 

                             

 

 

  

 أعراض التفاعل االلتهابي :02السند 

 للمصابين. لعالج خاص  لاستخدام مص يتم: 03السند 
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