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 :األولجواب التمرين 
  0,5..................................................................... الدسم - 1     
  1................................................................األمعاء الدقيقة - 2      
  1....................................................... أنزيم الليباز؛ البنكرياس- 3    
   1............................................................... الطريق البلغمي- 4    
  1.5....ير مناسبة وتسبب مرض السمنة الذي ينجر عنه أمراض كثيرة هذه وجبة دسمة فهي غ- 5    

  

  2,5...................................................... .الثاني جواب التمرين 
    1.  

 العالمة المنبه المستقبل الحسي

  الجلد-

  العين-

  األذن-

  األنف-

  اللسان-

......... الحرارة ، الضغط ،-   

 الضوء -     

   األصوات-   

   الروائح-     

  المذاقات-     

0,25× 2  

0,25× 2  

0,25× 2  

0,25× 2  

0,25× 2  

 الحسية المشكلة للعصب فترتبط االمستقبالت الحسية عضويا بالمراكز العصبية عن طريق األليا. 2

  0.5.........................................................................................الحسي

تصل الرسائل العصبية إلى قشرة المخ و تعالج فيها على مستوى خاليا متخصصة لتترجم إلى إحساس 

  0.5........................................................................................شعوري

  0.5)..2 و1 من اإلرسال 74ص (لعصبية القوس االنعكاسي باألسهم لتوضيح اتجاه السيالة ا يرسم.3
  

 .الثالثجواب التمرين 
إن حقن األناتوكسين التكززي في الحيوان يكسبه مناعة :* نجد ما يلي2 و1 من التحليل المقارن للتجربتين -أ - 1

  1,5....................................................عند إصابته بالتوكسين التكززيتقيه من الموت 

إن حقن األناتوكسين التكززي في الحيوان ال يكسبه :* نجد ما يلي3و 1  من التحليل المقارن للتجربتين -    ب  

   1,5..............................................مناعة تقيه من الموت عند إصابته بالتوكسين الدفتيري

  1..................................مناعة نوعية نستنتج من هذه المقارنة أن هناك :  النتيجة - جـ     

 من الموت؛ يمكن إذن 4 يحتوى على مادةَ وقت الفأر 1هو أن مصل الفأر 4 ما يمكن استنتاجه من التجربة - 2 

 ؛إذا كان الجسم الغريب المعني في هذه الحالة إكساب الحيوان مناعة بحقنه بمصل حيوان محصن ضد نفس المرض

  1,5.............................................................ل مناعي ذو وساطة خلطية مسببا لتفاع

  

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التربية الوطنية                                                الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد
 2011 / 2010: السنة الدراسية                                           فرض المراقبة تصميم إجابة

  02:عدد الصفحات  حياةالطبيعة والعلوم :المادة  ةابعة متوسطالر:المستوى
 مفتش التربية و التعليم المتوسط/عشاري محمد: إعداد 
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    :شبكة الوضعية 

رقم  تقدير المعيار

السؤال
 المؤشـرات المعيار

1م 2م  3م  4م   
 تقدير

 السؤال

 3 سلوكات غير صحية ؛ مقابل 3يحدد  الوجاهة.1م

  . لتلميذة سهى أعراض مرضية، عند ا

0,5    

استعمال .2م

أدوات المادة

   0,5   يستغل السياق ومكتسباته في المادة 

 
01

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أعراض مرضية  سلوكات غير صحيةاالنسجام.3م

 عدم تناول فطور -

 .الصباح

لمجة سريعة مع  -

 الغازية المشروبات

 باستمرار

قضم الشكوالطة  -

  باستمرار

الجوع والتعب  -

 .الشديدين

مغص على مستوى  -

  .البطن

  دوار 

  اآلم على مستوى الفم  -

  .تقبل أي إجابات صحيحة مأخوذة من السياق 

   

 

 
1,5 

 

2,5 

    0,25  .تحدد غذاء مما تتناوله سهى يوميا 1م

   0,25   .تستغل السياق 2م

02

  1    البتزا بالمايوناز خاصة إن كان هذا األخير قديما  3م

1.75 

ثالث سلوكات صحية بدل السلوكات تنصح سهى ب 1م

   .الخاطئة التي تقوم بها حاليا

0,25     

03   0,25   تستغل السياق 2م

  سلوكات غير صحية  سلوكات صحية 3م

ـ تناول فطور الصباح قبل 

  .الذهاب للمدرسة 

ـ اإلقالل من تناول 

  .السكريات 

ـ النوم مبكرا والنهوض 

  .مبكرا

  للمدرسة دونبـ الذها

  .تناول فطور الصباح 

ـ القضم المستمر 

  .للشكوالطة 

ـ السهر مع المسلسالت 

  .التلفزيونية 

  .تقبل أي إجابات صحيحة مستخرجة من السياق

   

 

 
1,5 
 

 

 

 

 

 

 
2.75 

إلتقانا  .نظافة الورقة   

  تنظيم األسئلة وترتيبها  
   0,5 

0,5 1 

    


