
21/50/1522ــاريخ:متوسطة االمير عبد القادر ـ ميلة                                                                                        التـــ  

ــوقيــت:ســـاعةونصفالمستــــوى: الرابعة متوســـــط                                                                                          التـ  

 اإلختبار األخير في مادة علوم الط  بيعة والحياة:

 التمرين االول:)52 نقاط(  

.ناذر قروشيت سم:إالتشوهات تصنف تحت ن وعة ممالمولودين مج األطفاليظهر بعض     

ق هذه العاهات بسوء التكوين الخلقي :تتعل      

عقلي بسيط....... روتأخ   عبير،محدبة،وصعوبة في الت   لية،جبهةشفة سفلى متد  

لطفل مصاب . (و)ب( أحدهماأ) وويينالن  مطين ليك الن  إ    

فل المصاب؟ووي للط  مط الن  / ماهو الن  2  

مط؟بديه هذا الن  الشذوذ الذي ي   وماه/ 1  

ر كيفية حدوث هذا الشذوذ؟/ فس  3  

ذن؟إ/ ماذا تستنج 4  

ا آخر،ما هو؟ظهران فرق  ووين ي  مطين الن  / الن  0  

  التمرين الثاني:)52نقاط(

نفلونزا.ين بالتلقيح ضد فيروس األسن  ة الم  مات الصحي  نصح المنظ  ت       

ى األجسام المنحنى المقابل يوضح تأثير اللقاح ثم تأثير الفيروس عل

 المضادة.

د معتمدا على معلوماتك محتوى هذا اللقاح؟/حد  2  

ذكر تأثير اللقاح في العضوية معتمدا على المنحنى؟أ  /1  

ين حسب رأيك؟ سن  ة تلقيح الم  /ماهي أهمي  3  

 

 الوضـــعية االدماجية:)50نقاط(

بالغثيان  ئالمفاج إحساسهاحة نتيجة ثر سقوطه بالس  إابعة متوسط الى المستشفى ،نة الر  الس   فيمر وهو تلميذ قل ع  ن       

ديد .الش   واإلرهاق  

ى تركيبة غذاء عمر.بعد الفحص لم يقدم الطبيب للتلميذ عمر وصفة طبية للدواء ،بل اكتفى ببعض النصائح بعد اطالعه عل  

 
 نمط)أ(

 
 نمط)ب(

 



 
 الس  ند2  الس  ند1 الس  ند3

 

ندات ومكتسباتك:ياق وتحليلك للس  عتماد على الس  باإل           

ا لسبب حالة عمر؟ا مقنع  ر  م تفسي/ قد  2  

حسب رأيك؟ بيب للتلميذ عمرمها الط  ع أن يكون قد قد  التي تتوق  صائح / ماهي الن  1  

 

 

 

 

 فك  ر، رك  زثم   أجب

 وبالتوفيق للجميع

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التصحيح النمودجي لالختبار الثالث:

 حل التمرين االول:)52نقاط(

يالتنقيط الجزئ  رقم السؤال: االجابة النمودجية: 
ن2  2 النمط)ب( 

ن2 (0)الثالثية0ثالث صبغيات    1 

ن1 ليظهر ثالث صبغيات أثناء االلقاح 0أثناء االنقسام االختزالي لالمشاج ال ينفصل الزوج الصبغي   3 

ن2 النتقال الصفات هي الصبغياتالدعامة الوراثية    4 

ن2 :النمط )ا( لذكر النهما مختلفان والنمط)ب(النثى النهما متشابهان13الجنس او الزوج    0 

 حل التمرين الثاني:)52نقاط(

ي:التنقيط الجزئ  رقم السؤال: االجابة النمودجية: 
ن2  2 محتوى هذا اللقاح هو فيروس انفلونزا مضعف)غير ممرض( 

ن3 قليلة حيث  من المنحنى :يولد حقن اللقاح في العضوية استجابة مناعية اولية بطيئة وبكمية اجسام مضادة 
وية سريعة تحتفظ خاليا الذاكرة بمحددات مولد الضد،وعند االصابة بالفيروس تنتج استجابة مناعية ثان

 وفعالة 

1 

ن1  3 الوقاية ـ توليد استجابة مناعية نشطة 

 

 شبكة التقويم للوضعية االدماجية:)50 نقاط(

3م 1م  2م   رقم السؤال: المعايير المؤشرات 

ن2   راط(التفسير السليم للوضعية على انها حالة سوء تغدية)اف   األول: م2:الوجاهة: 
ن1  ( والربط بينها.3(،)1(،)2تحليل السندات)    

 
م1:االستعمال 
السليم الدوات 

 المادة
ن1  الطاقة الالزمة لنشاطاته المختلفةسبب حالة عمر هو نقص    

ة بسبب نقص راتبه الغذائي من حيث المواد العضوية)أغدي
 الطاقة(

 م3:االنسجام

ن2   الثـــــاني: م2:الوجاهة: الفهم السليم للوضعية :نصائح حول التوازن الغذائي  

ن1  ان تتضمن النصائح مايلي:   
 ـ ان يكون الراتب الغذائي متوازن وكامل.

 ـ تنظيم الراتب الغذائي ضمن وجبات منظمة
 ـ ممارسة الرياضةـ الحرص على النظافة........

 م3:االنسجام 

 


