
 انًسخٕٖ: انزابع يخٕسظ                                                                  يخٕسطت انًجاْذ: سحٕاٌ بٍ عشٔس / ايجذل

      َظفانًّذة : ساعت ٔ                                                      الفصل االول يف مــادة علوم الطبيعة و احلياة اختبار

 نقطة( 12: )اجلزء األول

 نقـــاط( 06): التمرين األول

  سحثح د٠ِٛح وّا ذظٙش ذحد اٌّجٙش.( 01ذّصًّ اٌٛش١مح )   

ُّ اٌؼٕاصش اٌّشلّح ٚحّذد دٚس  -1  .3 ٔ   1 اٌؼٕصش٠ٓس

 اٌرشو١ة؟ ِا اٌفشق ت١ٓ اٌذَ ٚاٌٍّف ِٓ ح١س -2

 

 

  نقـــاط( 06) :التمرين الثاني

اٌخال٠ا تاٌّٛاد اٌعشٚس٠ح ٌٕشاغاذٙا اٌح٠ٛ١ح ٚأ٠عا ذخ١ٍصٙا ِٓ اٌفعالخ، ٚفٟ  إِذاد٠عّٓ دٚساْ اٌذَ فٟ اٌؼع٠ٛح        

د اٌذَ ت ّٚ ٌٍٚرؼّشف أوصش ػٍٝ أحذ ٘زٖ االػعاء  ػٕذ ٔمصاْ ٔسثرٙا فٟ اٌذَّغز٠اخ ٔاذجح ِٓ أػعاء خاصح تؼط اٌحاالخ ٠َُض

  ٔؼشض ػ١ٍه اٌٛش١مر١ٓ اٌرا١ٌر١ٓ.

  

                                       

  

  

 

 

 

 

   ( ِٚىرسثاذه:02اػرّادا ػٍٝ اٌٛش١مح ) :انخعهًٛاث

  ٗ.١ٍس١شٚي ف١جذضا٠ذ وً ِٓ األحّاض اٌذسّح ٚاٌسثة ش فسّ )أ( شُ ٌّساس سُ اااسرٕرج  -أ( -1

 .ف١ٗ األحّاض األ١ٕ١ِحِٚٓ اٌغٍٛوٛص  ذضا٠ذ وًسثة ش فسّ ٌّساس )ب( شُ سُ ااسرٕرج ا -(ب           

 ٌس١ٍٍٛص فٟ اٌّساس٠ٓ؟أ١ٌاف اٌّارا ال ذض٠ذ و١ّح  -ج(           

 ِٚىرسثاذه: (03اٌٛش١مح )اػرّادا ػٍٝ  -2

فّسش سثة أخفاض و١ّح اٌغٍٛوٛص فٟ اٌٛس٠ذ فٛق اٌىثذٞ تؼذ ذٕاٚي ٚجثح غ١ٕح تاٌسىش٠اخ، ٚاسذفاع و١ّرٗ فٟ اٌٛس٠ذ * 

 فٛق اٌىثذٞ تؼذ فرشج اٌص١اَ.

 

 

 اقلب الورقة                                                        1/2الصفحة                                                                     

فٟ اٌٛس٠ذ  

 اٌثاتٟ

فٟ اٌٛس٠ذ فٛق 

 ٞاٌىثذ

ذٕاٚي و١ّح اٌغٍٛوٛص تؼذ 

 ٚجثح غ١ٕح تاٌسىش٠اخ 

  ؽ/ي 2.5

  أ اكثز

0.0 – 1.2 

 ؽ/ي

تؼذ اٌص١اَ و١ّح اٌغٍٛوٛص 

 ٌؼذج ساػاخ

 1.2 – 0.0 ؽ/ي 0.0 

 ؽ/ي

 01انٕثٛقت 

 انٕثٛقت 03

 انٕثٛقت 02

ثزيد )أ( املسار في 

 :كمية

 أحماض دسمة-

 ليسيرولجو 

 ماء -فيتامينات -

 امالح معدنية -

ثزيد )ب( املسار في 

 كمية:

-، أحماض أمينية-

 فيتامينات-غلوكوز 
 أمالح معدنية- ماء-
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 (طـــانق 00: )زء الثانــياجل

  نقـــاط( 00):اإلدماجيةوضعية ال

 أِشاظا أٚ اٌٙعّٟ األٔثٛب فٟ اظطشاتاخ ذحذز لذ تاٌرغز٠ح أساسا ِشذثطح صح١ح ِشاوً ِٓ اسرصٕاء تذْٚ اٌؼاٌُ سىاْ ٠ؼأٟ 

 ِٓ ت١ٓ ٘زٖ اٌحاالخ.          ١ٌٍٝٚأ٠ّٓ ، ٚس١ُ ١ِزٚاٌرال .اٌرغز٠ح سٛء تأِشاض ذؼشف

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                         

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :   اٌساتمح ِؼاسفهٚ اٌّمذِح ٛشائكاٌ اػرّادا ػٍٝ: انخعهًٛاث

 .ٔسٛى، نٛهٗ  ٔأًٍٚاٌحاٌح اٌّشظ١ح ػٕذ وً ِٓ:  سُّ  -1

 .تٙزٖ األِشاض فّسش سثة اصاتح وً ٚاحذ ُِٕٙ -2

 .االصاتح تأِشاض سٛء اٌرغز٠ح ذفادِٞٓ أجً ضِالئه ٌ ٔصائح لذَ -3

 

 

 

 

 

 

 بالتوفيــــق للجميــــع                                                2/2الصفحة                                              انتهــــــى    

 الوثيقة 02

 انٕثٛقت 01

كًٛت غٛز كافٛت  +    /    كًٛت كافٛت  ++  

كًٛت انًٕٓٛغهٕبٍٛ 

 غ/نخز يٍ انذو

/ يهىعذد انكزٚاث انحًزاء 
3
 

 يٍ انذو
 

ِال١٠ٓ  5 150  
عُذ شخض 

 سهٛى

ِال١٠ٓ  3 100  عُذ نٛهٗ 

 
 انٕثٛقت 03

  دسى بزٔحٍٛ سكزٚاث انحذٚذ أنٛاف

 ٔسٛى ++++ ++++ ++++ ++ ++

 أًٍٚ ++ +++ ++ ++ +

++ ++ ++ ++ ++ 
شخض 

 سهٛى
 

 نٛهٗ أًٍٚ ٔسٛى انخاليٛذ

 األعزاع
ص٠ادج فٟ 

 اٌٛصْ 

جفاف اٌفعالخ 

ػٍٝ ِسرٜٛ 

اٌّؼٟ اٌغ١ٍظ 

 ٚصؼٛتح غشحٙا

شحٛب 

اٌٛجٗ 

ٚظ١ك فٟ 

 اٌرٕفس

 
 انٕثٛقت 02
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     مستوى رابعة متوسط                                                           الفصل االول يف مــادة علوم الطبيعة و احلياة اختبار إجابة 

 نقـــاط( 06: )التمرين األول

  اٌّجٙش.( سحثح د٠ِٛح وّا ذظٙش ذحد 01ذّصًّ اٌٛش١مح )   

 ٔماغ 04...... طفائح ---4بالسيا )يظٕرة(،  ---3كزٚاث بٛضاء،  ---2كزٚاث حًزاء،  ---1: اٌؼٕاصش اٌّشلّح ١ّحسذ -1

 ٔمطح 0.5.................... ( O2  ٔCO2َقم انغاساث انخُفسٛت ) ---------------وش٠اخ حّشاء دٚس* 

 ٔمطح 0.5................................... انًغذٚاث ٔانفضالثَقم  ---------------------* دٚس اٌثالصِا

 ٔمطح 01............. انهًف ٚشبّ انذو عذا خهِٕ يٍ انكزٚاث انحًزاء: ِا اٌفشق ت١ٓ اٌذَ ٚاٌٍّف ِٓ ح١س اٌرشو١ة -2

 نقـــاط( 06) :التمرين الثاني

حُقم ْذِ ساجغ اٌٝ  ١ٍٗس١شٚي ف١جذضا٠ذ وً ِٓ األحّاض اٌذسّح ٚاٌ ٚسثة، طزٚق نًفأ٘ ----)أ(ٌّساس سُ اا -أ( -1

 ٔمطح 01.5.............................. .انًغذٚاث نّ بعذ االيخظاص

حُقم ْذِ ساجغ اٌٝ  ف١ٗ األحّاض األ١ٕ١ِحِٚٓ اٌغٍٛوٛص  ذضا٠ذ وً ، ٚسثةطزٚق ديٕ٘ ----سُ اٌّساس )ب(ا -(ب           

 ٔمطح 01.5 ............................................االيخظاصانًغذٚاث نّ بعذ 

 ٔمطح 01...... ألَٓا يادة يعقذة ال ٚخى ايخظاطٓاأٚ  ألَٓا نٛسج يغذٚاثٌس١ٍٍٛص فٟ اٌّساس٠ٓ ال ذض٠ذ و١ّح أ١ٌاف ا -ج(           

 : ش١فساٌر*  -2

 يٍ طزف انكبذ َخٛجت حخشُّٚٞ تؼذ ذٕاٚي ٚجثح غ١ٕح تاٌسىش٠اخ سثة أخفاض و١ّح اٌغٍٛوٛص فٟ اٌٛس٠ذ فٛق اٌىثذ 

 ٔمطح 02 ..................َخٛجت ححزٚزِ يٍ طزف انكبذ اسذفاع و١ّرٗ فٟ اٌٛس٠ذ فٛق اٌىثذٞ تؼذ فرشج اٌص١اَ ٚسثة

 نقـــاط( 00):اإلدماجيةوضعية ال

 انًجًٕع انخُقٛظ انًؤشزاث انًعٛار انخعهًٛت

1 

 0.25 .اٌحاٌح اٌّشظ١ح ٌىً ذ١ٍّز٠سّٟ  انٕجاْت

02..5 

 االسخعًال األيثم

 ألدٔاث انًاّدة
 0.25 ٠ؼرّذ ػٍٝ ِىرسثاذٗ ٚاٌٛشائك اٌّمذِح.

 االَسجاو

 انسًُت )انبذاَت( اٌحاٌح اٌّشظ١ح ػٕذ ٚس١ُ:* 

 االيساك :أ٠ّٓاٌحاٌح اٌّشظ١ح ػٕذ * 

 فقز انذو :١ٌٍٝاٌحاٌح اٌّشظ١ح ػٕذ * 

02.25 

 

 

 

 

2 

 0.25 .إلصاتح وً ذ١ٍّز٠مّذَ ذفس١شا  انٕجاْت

 

 

 

 

 

02..5 

 

 االسخعًال األيثم

 ألدٔاث انًاّدة
 0.25 ٠ؼرّذ ػٍٝ ِىرسثاذٗ ٚاٌٛشائك اٌّمذِح.

 االَسجاو

نخُأنّ األغذٚت بكًٛاث كبٛزة )افزاط فٙ * سثة اصاتح ٚس١ُ تاٌسّٕح 

 .حُأنٓا(

 أغذٚت فقٛزة يٍ االنٛاف.َخٛجت حُأنّ * سثة اصاتح أ٠ّٓ تاإلِسان 

َخٛجت انُقض فٙ انًٕٓٛغهٕبٍٛ ٔانكزٚاث * سثة اصاتح ١ٌٍٝ تفمش اٌذَ 

 .انحًزاء

02.25 

3 

 0.25 ٔصائح ٌضِالئٗ ٌرفادٞ أِشاض سٛء اٌرغز٠ح.٠مّذَ  انٕجاْت

02 

االسخعًال األيثم 

 ألدٔاث انًاّدة
 0.25 ٠ؼرّذ ػٍٝ ِىرسثاذٗ ٚاٌٛشائك اٌّمذِح.

 االَسجاو

 * حُأل االغذٚت بكًٛاث كافٛت ٔيُاسبت.

 * حُأل اغذٚت ححخٕ٘ عهٗ كًٛاث كافٛت يٍ االنٛاف.

 * يًارست انزٚاضت.

01.5 

 0.5 0.5 ِمشٚئ١ح اٌخػ ٚذٕظ١ُ اٌٛسلح ــ اإلحقاٌ 
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	الجزء الثانــي: (08 نقـــاط)



