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  2مه  1انصفحخ  

 ًقطت( 06) الجسء األول:

 ًقاط( 12) التوـــرٌي األول:

 ٔىتح عىٍب مغزٔبد. اٖنٕخ َانكٕمٕبئٕخ تطشأ عهّ األغزٔخ فٓ األوجُة انٍعمٓ مدمُعخ مه انتحُالد

 .انضثذح –انفٕتبمٕىبد  – ٕطجان –انىشبء  إنٕك األغزٔخ انتبنٕخ: 

 إنٕك اندذَل انتبنـــــــٓ أومهً عهّ َسلخ إخبثتك ثم أكمهً: -1

 وبتح ٌعمٍب انىٍــبئٓ األوضٔمبد انتٓ تفككٍب محطبد ٌعمٍب األغزٔخ انمتىبَنخ

    انىشــــبء

    انجٕــــط

    انفٕتبمٕىبد

    انضثــــذح

عجش ععُ مُخُد فٓ انمعٓ انذلٕك  انسبثمخ إنّ انُسػ انذاخهٓ انمغزٔبد انىبتدخ عه ٌعم األغزٔختىتمم  -

 مه خالل غشٔمٕه.

 مب ٌُ انععُ انمسؤَل عه ومم انمغزٔبد إنّ انُسػ انذاخهٓ ؟. -2

 انمىمُنخ فٓ كم غشٔك.مع ركش وُع انمغزٔبد  انمغزٔبدٕه انمسؤَنٕه عه ومم انطشٔم سم   -3

 ًقاط( 12) :التوـــرٌي الثاًـــً

 .نغشض دساسخ إحذِ آنٕبد انذفبع عه انععُٔخ تم إخشاء مدمُعخ مه انتدبسة عهّ انفئشان  

 :وتبئدٍبسة َهخ انتدبُٔظح سهساندذَل انتبنٓ  

 خـــــــانىتٕد ذحـــــــــــــــــذ مــــــــثع خـــــــخ انتدشثـــــــثذأ انشلم

11 
حمه فأس)أ( ثبألوبتُكسٕه 

 انتكضصْ

ُٔمب حمه وفس انحُٕان  15ثعذ 

 ثبنتُكسٕه انتكضصْ

ثمٓ انفأس 

 حٕب

12 
حمه فأس)ة( ثبألوبتُكسٕه 

 انتكضصْ

  س أُٔمب حمه وفس انف 15ثعذ 

 ثتُكسٕه انخىبق
 مبد انفأس

 حمه فأس)ج( ثمصم انفأس )أ( 13
سبعخ حمه وفس انحُٕان  24ثعذ

 ثبنتُكسٕه انتكضصْ

ثمٓ انفأس 

 حٕب

 .سجت ثمبء انفأس حٕب فٓ انتدشثخ األَنّ فســـش -1

  .؟ كم تدشثخ مه انتدبسة انثالثخ انسبثمخ مب ٌٓ انخبصٕخ انتٓ تُظحٍب -2

 . إخبثتك ؟ عهم انمذسَسخ ُع ٌزي االستدبثخ انمىبعٕخمب و -3



  2يٍ  2انصفحح  
  

 نقــاط( 80) الجـــــزء الثاني:

 الوضعيــــــة اإلدماجية:

 ذراكة ٔضعد ايرأج ذٕأو، أحدًْا ظٓرخ عهٍّ صفاخ غٍر عادٌح يُٓا: ذشِٕ انعٌٍٕ ٔشفح يشقٕقح،

 (Patou).  بــــاتــؤذشكم ْرِ انرشْٕاخ أعراضا نًرض  ٓافٕق تعض اتعصاأل

 حاد يًا اسردعى إجراء عًهٍح َقم دو نـــــــٓا. ٔأثُاء انٕالدج حدز نألو َزٌف ديٕي

 السنــــدات:

 

 

 

 

 

 

 

 أجة عًا ٌهً: 02ٔ  01اعرادا عهى انُص ٔانٕثٍقرٍٍ  -

 عهم إجاترك. (Patou).  بــــاتــويرض  / أي يٍ انًُطٍٍ نهطفم انًصاب تأعراض1

 / نًاذا انشرٔذ انصثغً ٌررجى إنى صفاخ ظاْرٌح ؟.2

 / ْم انطفهٍٍ ذٕأو حقٍقً ؟ عهم إجاترك.3

 سّى انعُصرٌٍ )س( ٔ )ع(. -أ  / 4

Bإذا عهًد أٌ انزيرج انديٌٕح نألو ًْ  -ب      
+

 يا َٕع انزيرج أٔ انزير انديٌٕح انرً ذُقم نٓا. 

 قّدو َصٍحرٍٍ نألو انحايم نرفادي حصٕل ذشْٕاخ نهجٍٍُ. -ج     

 

 يف شهادة التعليم املتىسط لكم بالتىفيق والنجاح مع متنياتنا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B9


 متوسط الرابعة: املس توى                                                       الوادي -خليفة حايس -عامر مقى متوسطة

 واحلياة الطبيعة علوم مادة يف الثالث الثاليث الختبار المنوذيج التصحيح

 

    سبـــــــــــــع( س +ــــــىميـــ)أساتذة املادة: خل يف شهادة التعليم املتىسط لكم بالتىفيق والنجاح مع متنياتنا

 

 األجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٕتــــــــــــــــــــــــــــــــــح انتًشٌٍ
 انعاليح

 كايهح يجزأج

ٔل
أل
ا

 

 1ج

 

 ٔ إكًانّ: عهى ٔسقح اإلجاتح َقم انجذٔل

 انُٓــائًُاذح ان األَضًٌاخ انرً ذفككٓا يحطاخ ْعًٓا األغزٌح انًرُأنح

 سكش انعُة  انًانراص -انهعاتٍٍ     - انًعً انذقٍق -انفى  - انُشــــاء

 أحًاض أيٍٍُح 2انثشٔذٍاص -1انثشٔذٍاص - انًعً انذقٍق -انًعذج - )تشٔذٍٍ(  طانثٍ

 فٍرايٍُاخ /////////////// /////////////// انفٍرايٍُاخ

 انهٍثاص انًعٕي انذقٍقانًعً  - )دسى( ذجانضتـــ
أحًاض دسًح 

  + خهٍسٍشٔل

52.0 

× 

1. 

50 

 51 51 انضغاتح انًعٌٕح.انعضٕ انًضؤٔل عٍ َقم انًغزٌاخ إنى انٕصظ انذاخهً ْٕ:  .ج

 0ج

 ًْا: انًُقٕنح فً كم طشٌقَٕٔع انًغزٌاخ  انًغزٌاخطشٌقا َقم 

 األيٍٍُح، انفٍرايٍُاخ.انطشٌق انذيٕي ذُقم فٍّ: سكش انعُة، األحًاض  -أ

 انطشٌق انهًفأي ذُقم فٍّ: األحًاض انذسًح ٔاندهٍسٍشٔل، انفٍرايٍُاخ. -ب
51×. 5. 

ً
ـــ

ثــ
ــا

ـــ
نث

ا
 

 1ج

حشظد  األَاذٕكسٍٍ انركضصي دحقُساخع إنى أٌ  :سثة تقاء انفأس حٍا فً انردشتح األٔنى

تعذ حقٍ َفس انًعادج ٔغشحٓا فً انذو ٔ( عهى اَراج َٕع يٍ األخساو LBانهًفأٌاخ انثائٍح )

حذز ذكايم تٍٍ األخساو انًعادج ٔيٕنذ انعذ فشكهد نُا يعقذ  انحٍٕاٌ تانرٕكسٍٍ انركضصي

 يُاعً دٔسِ إتطال يفعٕل يٕنذ انعذ ٔحًاٌح انععٌٕح.

120 120 

 .ج
 انخاصٍح انتً تٕضحٓا كم تجشتح يٍ انتجاسب انثالثح انضاتقح:

 انُقم عٍ غشٌق انًصم.  :50تجشتح  -  انُٕعٍح.    :.5تح تجش -  االكرساب.    :51تجشتح  -
51×0 50 

 0ج
 اسرداتح يُاعٍح َٕعٍح راخ انٕساغح انخهطٍح.انًذسٔصح ًْ:  َٕع ْزِ االصتجاتح انًُاعٍح

 ألَٓا ذرى عٍ غشٌق ذذخم االخساو انًعادج.انتعهٍم:  -

51 

520 
120 

نا
ـــ
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 1ج

 ْٕ:  (Patou) نهطفم انًصاب تأعشاض يشض تــــاتــٕ انًُظ انُٕٔي
 انًُػ انُٕٔي نهطفم انثاًَ.

   (13)ثالز صثغٍاخ فً انضٔج  13ْٕ ٔخٕد انثالثٍح انتعهٍم: 

520×. 51 

 51 51 ألٌ انخهم انصثغً يّس انصثغٍاخ اندسًٍح فقػ.: انشزٔر انصثغً ٌتشجى إنى صفاخ ظاْشٌح .ج

 51 .×520 ألٌ انطفهٍٍ يٍ خُسٍٍ يخرهفٍٍ ركش ٔأَثىانتعهٍم:  -  أو حقٍق2ً            تٕ انطفهٍٍ  نٍش - 0ج

 A. 520×. 51خسى يعاد ع:  -               B.يٕنذ انعذ س:  -     تضًٍح انعُصشٌٍ:         أ(    4ج

B :َٕع انزيش انذيٌٕح انتً ًٌكٍ نهطثٍة أٌ ٌُقهٓا نألو انًشٌضحب(  4ج
+ 

  /  B
-
  /  O

+
  /  O

-
  520×4 5. 

 4ج

 :َصٍحتٍٍ نألو انحايم نتفادي حصٕل تشْٕاخ نهجٍٍُج( 

 ذدُة انرعشض نإلشعاعاخ انٌُٕٔح ٔغٍشْا. -

 االترعاد عٍ ذُأل تعط األَٕاع يٍ األدٌٔح تانُسثح نألو انحايم. -

51×. 5. 

 

 


