
 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة

 وزارة التربیة و التعلیم 

02/12/2013: طریق الجزار بریكة                                                                                    التاریخ: لمتوسطة ا   

ساعة و نصف: المدة                                                                                           الرابعة متوسط:  المستوى    

 اختبار الثالثي األول في مادة علوم الطبیعة و الحیاة

 التمرين األول  : (6 ن)

) ع(و ) س(مرور المغذیات بشكل انتقائي وفق طریقین  1تمثل الوثیقة   

بین الظاھرة التي تحدث على مستوى المعي الدقیق بعد الھضم  - /1  

)ع(و ) س(سم الطریقین  - /2  

)ع(و) س(حدد المغذیات التي تنتقل عبر الطریقین  - /3  

 التمرين  الثاني (6 ن) :

 أجریت التجربة التالیة من اجل معرفة احدى خصائص االنزیمات

)م°37( عصارة معدیة و نضعھ في حمام مائي  +نأخذ انبوب اختبار بھ مطبوخ النشاء   

دقائق نقسم محتواه الى قسمین أ و ب  10بعد   

 نضیف لألنبوب األول قطرات من ماء الیود و نضیف لألنبوب الثاني محلول فیھلینغ مع التسخین  

سجل مالحظتك حول نتائج التجربة  - /1  

حلل نتائج ھذه التجربة  - /2  

قدم استنتاجك - /3  

 الوضعية  االدماجية  (8 ن) :

النشاط و بعد مرور زمن بدأت تظھر علیھ مجموعة من األعراض المرضیة فاستدعى یزاول عمر دراستھ في المدرسة فھو تلمیذ كثیر 

:إجراء تحالیل طبیة فكانت النتائج كالتالي   

 

اعتمادا على ھذه المعطیات : التعليمات   

؟ماذا تالحظ  - /1  

استنتج نوع المرض الذي یعاني منھ عمر - /2  

اذكر أھم اعراض ھذا المرض - /3  

*بالتوفيق*                                                                                     بماذا تنصح عمر في ھذه الحالة  - /4  

 

)عمر(الحالة المرضیة  الحالة الطبیعیة    

)3ملم(عدد كریات الدم الحمراء  3500000 5000000  

150 90  ( g /l)  كمیة الھیموغلوبین  



 التصحيح النموذجي

:)ن 12(الجزء األول   

 التمرین االجابة النموذجیة التنقیط
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االمتصاص المعوي: الظاھرة التي تحدث على مستوى المعي الدقیق  - /1  
طریق لمفاوي: الطریق س  - /2  

طریق دموي : الطریق ع       
جولیستیرول + أحماض دسمة : المغذیات التي تمر عبر الطریق اللمفاوي  - /3  

+ ماء + أحماض آمینیة + جلوكوز : المغذیات التي تمر عبر الطریق الدموي 
فیتامیبنات + شوارد   

 التمرین األول
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:المالحظات  - /1  
ظھور اللون األزرق البنفسجي -1  
) یبقى المحلول بنفس اللون(ظھور اللون  األزرق -2  
النتائج  - /2  
لوجود النشاء في االنبوب االول و عدم تحولھ الى -1

 سكر مرجع
لعم تأثر النشاء بالعصارة المعدیة و بالتالي لم یتحول -2

 النشاء الى سكر فنالحظ نفس لون المحلول أي أزرق 
:االستنتاج  - /3  

 إذن عمل االنزیمات نوعي و یتمیز بالخصوصیة 

 التمرین الثاني

 

) :ن 8(الجزء الثاني   

 السؤال المعیار المؤشرات التنقیط
 
 

2 

یستغل الوثیقة و یحدد مالحظتھ فیما یخص عدد الكریات و كمیة  :مؤ 1
 الھیموغلوبین

 1 الواجھة

استعمال الوثیقة : مؤ 0.5  استعمال أدوات المادة 

یحدد المالحظات بدقة: مؤ 0.5  االنسجام 

 
 
 

1 

یستنتج نوع المرض اعتمادا على معطیات الوثیقة: مؤ 0.5  2 الواجھة 

على الوثیقةاعتمادا :مؤ 0.25  استعمال أدوات المادة 

التوصل الى االستنتاج الخاص بنوع المرض اعتمادا على ما قدم :مؤ 0.25
 لھ من معطیات 

 االنسجام

 
 

3 

یذكر أھم أعراض ھذا المرض بدقة:مؤ 2  3 الواجھة 

استعمال مصطلحات علمیة في وصف أعراض المرض :مؤ 0.5  استعمال أدوات المادة 

یقدم أعراض ھذا المرض بتسلسل :مؤ 0.5  االنسجام 

 
 
 

1 

یقدم نصائح مسایرة لمرض عمر:مؤ 0.5  4 الواجھة 

:یقترح حل وقائي لمرض فقر الدم و ھو :مؤ 0.5  
تعویض الكریات الدمویة الحمراء بتناول األغذیة تعمل على *

 ذلك أو أدویة مناسبة
الحرص على عدم االرھاق و التعب الشدید *  

 االنسجام

تنظیم الورقة و توضیح االجابات بدقة: مؤ 1 1  االبداع  

 




