
 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 متوسطة سويسي احلاج سيدي بوسعيد                                                                             وزارة الرتبية الوطنية               

 ه 0341م / حمرم  7102فيفريي                                                                            املستوى : السنة الرابعة متوسط

 و نصف ــاعةــــــــــــــــــــــــاملدة: ســ                                                     يف مادة: علوم الطبيعة و احلياة الثانياالختبار 

 نقطة 07األول:  الجزء

 نقاط 10 التمرين األول:

ل.  تستجيب العضوية عقب دخول المكروبات إلى وسطها الداخلي بعد اختراق الحاجز الدفاعي األوَّ

ح الوثيقة   جب،ثالث أنواع من االستجابات المناعية الُمعبَّر عنها بالحروف أ، التالية توضِّ

  

 

 

 

 

 

 

 

 اكتب البيانات بدل األرقام. -1

 سمِّ االستجابات المناعية أ،ب،ج. -2

 غير متخصصة. توجد ضمن االستجابات المناعية استجابة 

   و لماذا ُوِصفَت بذلك؟؟ ه االستجابةهذ ماهي  -3

 .6، 4، 2حدد دور العناصر:  -4

 ،ج ب :أذكر خصائص االستجابتين  -5

 نقاط 10 التمرين الثاني:

  .الغازات أيضاالدم الذي يوزعها على خاليا الجسم، كما ينقل  بواسطةيتم نقل المغذيات بعد امتصاصها 

 نقترح عليك الوثيقة المقابلة:و لمعرفة طرق انتقال الغازات 

 

 تعرَّف على البيانات المرقمة. -1

 .2أذكر دور العنصر  -2

 عنها.استنتج لون الدم الوارد الى الرئة و لون الدم الصادر  -3

 فَسر هذه التغيرات اللونية. -4

 

  

 خلية مصابة

2الوثيقة   

1الوثيقة   
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 نقاط 11الوضعية اإلدماجية : 

 مالنتائج السلبية لناديهيتحمل المناصرون لم ف .خطيرا في األيام القليلة الماضية .. نامنح المالعب في أخذت ظاهرة العنف 

الذين حولوا مدرجات الملعب  بعض األنصار قام بها   إال أعمال الشغب التي مأي و سيلة للتعبير عن استيائه يجدوو لم 

  .إلى مصلحة االستعجاالت بالمستشفىتم نقلهم سقط فيها عدة جرحى حيث إلى حلبة للمصارعة 

 تحريك أطرافه. يعد قادرا علىلم  أصيب على مستوى الرأس حيث و من بين المصابين شاب

 و نتائج الفحص مبينة في الوثائق أدناه:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مكتسباتك السابقة:باالعتماد على السندات و 

 أسباب العنف في مالعبنا؟ أبرز ما هي (1

 .؟كيف تفسر الشلل عند المناصر المصاب  (2

 ؟ العصبيللحفاظ على سالمة الجهاز  اقترح نصيحتين (3

 

 

ينفجر أحد األوعية الدموية الموجودة  حيثنزيف داخل الدماغ هي  الدماغية  الجلطة

مما يؤدي إلى تشكل تجمع دموي في داخل الدماغ فيتدفق الدم إلى أنسجة الدماغ 

التي تفقد  مما يسبب ضررا لخاليا الدماغيقوم بالضغط على الخاليا العصبية  

 . وظيفتها بشكل تام

 ( .الجلطة الدماغية.دمشق: خطوات للنشر و التوزيع7112د. سمير أبو حامد )

 

 الكشف عن المواد المخدرة

 نتائج الفحص 

 النتيجة نوع التحليل

 ايجابي الحشيش

 ايجابي الكوكايين

 نتائج التحليل عند أحد المناصرين المشاغبين : 3الوثيقة 

 الذي تم القبض عليه
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 شبكة التقويم

 

 

  

 المؤشرات المعيار

 درجة التحكم 

  المؤشرات
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 الوجاهة 

 

 0.5 يبرز السبب الرئيسي للعنف في المالعب و المتمثل في تناول المخدرات -

 

 االستعمال 

 السليم 

 ألدوات المادة 

 و يستنتج تناول المناصر المشاغب للمخدرات 3يعتمد على الوثيقة  .1

كاختالل و يذكر عواقب تناولها  يشرح تأثير المخدرات على الجهاز العصبي .2

 العصبي. التنسيق الوظيفي

0.5*1 

0.5*1 

 

01 

 0.5 0.5 المخدرات و الجهاز العصبي.تناول يضع عالقة بين  - االنسجام 

 

 الوجاهة 

 0.5 1*0.5 تفسير شلل األطراف عند المناصر المصاب  -

1
4

 

 االستعمال 

 السليم 

 ألدوات المادة 

 الحركيةاإلصابة على مستوى الساحة و يستخلص مكان  يوظف سند الوثيقة -1

التي تنتقل عبر الناقل الحركي إلى  عن تولد الرسائل العصبية الحركيةالمسؤولة 

 العضو المنفذ العضلة. 

0.5*3 1.5 

 

 

 01 01 يحدد دور األعضاء المسؤولة عن  الحركة اإلرادية  - االنسجام 

 

 الوجاهة 

 :يقدم نصيحتين

 

0.5*2 01 

 االستعمال 

 السليم 

 ألدوات المادة 

 يعبر بأسلوب علمي دقيق.  -

 يقترح نصائح لسالمة الجهاز العصبي. -

0.5*2 

 

1 

 

 االتقان

 التعبير العلمي السليم -    

 سالمة اللغة  و وضوح الخط. -    

1 1 
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