
امتحان تجريبي في مادة علوم الطبيعة و الحياة                 الثانوية المتعددة األطوار       

 متوسط  4المستوى : 

 2017-2016       المدة : ساعة و نصف                      الشهيد بوقويرن ميمون 

 التمرين األول :

 من اجل دراسة خصائص االنزيمات نحقق التجربة الموضحة في الوثيقة المرفقة  

 نتائج التجربة يبينها الجدول المرفق 

رقم 

 األنبوب

 التفسير المالحظة 

1   

2   

3   

4   

 انقل الجدول على ورقة اإلجابة ثم أماله ؟ .1

 اذكر الخاصية المدروسة ؟ .2

 اشرح هذه الخاصية ؟ .3

 

 التمرين الثاني :

 تمثل الوثيقة التالية تأثير مادة الكحول على سرعة الرسالة العصبية 

 فسر المنحنى البياني المرفق ؟ .1

 أعط تعريفا للرسالة العصبية؟ .2

 استخرج العالقة بين نسبة الكحول و مضاعفة خطر الحوادث؟ .3

 مواد كيمائية تؤثر على وظيفة الجهاز العصبي ؟ 03اذكر  .4

 

 التمرين الثالث

ثيقة التالية وسيلة تستعملها العضوية للتصدي للمكروبات تمثل الو  

 بعد اختراقا الخط الدفاعي األول 

 ؟صنف المكروبات مع إعطاء أمثلة لكل نوع  .1

 عناصر تمثل الخط الدفاعي األول ؟ 4اذكر  .2

 اكتب البيانات المرقمة على الوثيقة دون إعادة الرسم ؟ .3

 ؟  كل مرحلةأعط عنوانا ل .4

 ؟1التي توضحا الوثيقة  العملية كيف نسمي  .5

 أي خط دفاعي تمثله أعطيه اسما ؟ .6

 اذكر خصائص هذا الخط الدفاعي ؟ .7
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 لوضعية االدماجية ا

مروان مراهق مدمن على تناول الكحول يسوق سيارته بسرعة جنونية مرة فقد السيطرة 

على سيارته فاصطدم بشجرة تسبب له في نزيف دموي حاد و عدم القدرة على تحريك 

طرفه السفلي  نقل مباشرة الى االستعجاالت حيث اجريت له االشعة و التحاليل  

 لوثائق التالية  المناسبة و نقل الدم  النتائج توضحها ا

 

 

 

 

 

 

                                                                  1الوثيقة 

 2الوثيقة 

األجسام 

 المضادة
جسم مضاد   Aجسم مضاد

B 
  ABجسم مضاد

نتيجة 

 االختبار

عدم  تخثر

 التخثر

 تخثر

 

    3الوثيقة 

                                                            

                                                   اعتمادا على السندات و ما درست

 4الوثيقة 

 هو السبب الرئيسي في حدوث هذا الحادث  ما .1

 فسر سبب فقدان مروان القدرة على تحريك طرفه السفلي  .2

 و استنتج زمرته الدموية  فسر سبب تخثر دم مروان مع الجسم المضاد      .3

 ح نصيحتين لتجنب حوادث المرورراقت .4

 

 

 

 أستاذكم يتمنى لكم التوفبق و النجاح  و عطلة سعيدة
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