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 إلنجاز العمل المطلوب: عـــامــة تــــوجيهــاتنصائح و
 

 لتحديد الهدف الذي يقيمهو لفهم محتواهكّل تمرين  كاّفة أسئلةل قراءة متأنية. 

 بكل دقة كتابة األسئلة في المكان المخصص لها إتمام 

 التي تبين العمل المطلوبإلجرائّية فعال التعليمات بدقة وتحديد األقراءة ا 

 تاجاباإلكل سؤال تفاديا لتداخل تحديد حدود اإلجابة بالنسبة ل 

 إحكام توزيع الحيز الزمني المتاح على مختلف أجزاء االختبار حتى يتم إنجازه على الوجه األكمل 

  على نظافة الورقة ووضوح الخط ومقروئية الكتابةالحرص 

 تخصيص بعض الدقائق لمراجعة العمل تفاديا لكل سهو أو خطء 

 
 نقطة( 12: )  الجزء األّول

 نقاط( 4: ) األّول مرينالتّ 

 : نصائح إلجابة على أسئلة التمرين

 ائل المقترحةصحيحة واحدة لكلّ مسألة من المس إجابةه يوجد أن إلى االنتباهيجب  -

 اإلجابةقبل  االقتراحاتيجب قراءة كافّة  -

 
 المناسبة. الخانةفي  (X)المة ذلك بوضع العالية وعّين اإلجابة الّصحيحة بالّنسبة إلى كلّ مسألة من المسائل األربع التّ 

  1) 
مضي  فمفوو  تتفّكك الّدهنيات داخل األنبوب اهل

  :أنزميات

 

   

 -أ

  الّلعاب.

 

 -ب

  الصفراء.

 

 -ج

  لمعدّية.العصارة ا

 X .والعصارة المعوّيةالعصارة المعثكلّية  -د 

 

   :يفالدموّية  ُتساهم الّصفيحات (2   

 X .االلتهابومقاومة زف وقف النّ  -أ   

  نقل الهرمونات إلى خاليا الجسم. -ب 

  ت الخلوّية إلى خاليا الجسم.نقل المغذّيا -ج 

 
                                                                        األ                    اإل                 سيةالجمهورية التون   

                        وزارة التربية  

2 الضارب: ساعة الحّصة:    واألرض علوم الحياة  االختبار: 

 امتحان شهادة ختم التعليم األساسي العام
 2018دورة 

 اإلصــــــــــالح
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  .واألعضاءنقل الغازات التنفسّية بين الّرئتين  -د 

 

  البولّية:ُتيّثل األنابيب  (3   

  وحدة تركيبّية للكلية. -أ   

  وحدة وظيفّية للكلية. -ب 

 X في تكّون البول النهائي. أساسّية عناصر بنيوّية -ج 

  تكّون البول األّولي.عناصر بنيوّية أساسّية في  -د 

 

  مستوى:تنمضج األمشاج الذكرّية يف  (4    

 X البربخين.  -أ   

  الخصيتين. -ب 

  تين.القناتين المنويّ  -ج 

  تين.الحويصلتين المنويّ   -د 

 
                        

 نقاط( 4: ) لّثانيرين االّتم 

 :لـ مبّسطين رسمين 1عددمّثل الوثيقة ت  
 تنفسّيةحركة  جهاز تجريبي يحاكي -

 )الرسم)أ  

  .الرسم )ب( ننسااإلجهاز التنفسي عند ال -

  

 
 الّرسم )ب(: اجلهاز التنّفس  سم )أ(: جهاز جترييبالّر

 1الوثيقة  ال  فما يناسب.أمتم اجلدو  الّت (1

 ّياتشابهة وظيفاألجزاء امل

 الوظائف

 س اجلهاز التنّف جرييباجلهاز الّت

  االجتاهنييف  رو  اهلواءفم تسيح قصبة هوائّية أنبوب زجاج 

 وهواء اجلسم بني الّتبادالت الغازّية يمتساهم يف تنظ  ئة بالون

 احمليط

  احلركات التنّفسّية آلية يفيساهم ف ويرخت يتقّلص  حجاب حاجز غشاء مّطاطّ 

 )أ(.يف الرسم جرييب نفسّية الذي جيّسيه اجلهاز الّتسّم طو  احلركة الّت (2

 الّزفري  طو   و :الّط        

 و .الّطد ي أثناء هذا ما حيدث داخل القفص الّص فّسر (3

املّتصلة بأضالع القفص الّصد ي فتمضغط على  وترخت  الومضالترخت  احلجاب احلاجز فريتفع أثناء الّزفري ي

 .دافوة اهلواء إىل اخلا جالرئتني 

 اجلنبغشاء 

جدا  القفص 

 أنبوب زجاج  الصد ي

 زجاج  قوسنا

 غشاء مّطاطّ 

 بالون

 ّدادةس
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  نفسّية عند اإلنسان.ع احلركات الّتذكر عاملني متسّببني يف تغّير إيقاُا  (4

، اجلنس،ومضل  الّنشاط ال،  رالوي :عاملني من الووامل التالية ميكن اختيا  الثان :وامل ال و الوامل األّو 

  . ..احلالة الفيزيولوجّية

 نقاط( 4):  الثالّتمرين الثّ  

 .عند اإلنسان الجهاز العصبيأ جريت في مستوى مجهرّية لمقاطع عرضّية )أ ، ب ، ج( في ات شاهدم 2مّثل الوثيقة عددت  

 
 

 

 

 

 

 املادة السنجابية: (املقطع )أ

 

 

 

 

 

 

 الوصب الشوك  :(املقطع )ب

 

 

 

 

 

 

  املادة البيمضاء: (املقطع )ج

  2الوثيقة  

 . 6إىل 1من املوافقة لأل قام البيانات  كتبُا (1

 يف اجلهاز الوصيب. ةورضياملقاطع ال مقطع منمكان كّل  2حّدد على الوثيقة  (2

 
 

 .حيث تكّون وحدة تركيبّية( )أ( و )ب( و )ج ةالثالثّ  العرضية ت وجد عالقة بنيوّية بين مكّونات المقاطع (3

 .واذكر وظيفتهاركيبّية سّم هذه الوحدة الّت –أ 

 .تنقل السيالة الوصبّيةوظيفتها :             الوصبّية  اخللّية الرتكيبّيةمتّثل هذه الوحدة 

 

 مسا  السيالة الوصبية. وجّسم بسهام ركيبّية سم هذه الوحدة الّت أمتم-ب

 يجب : ذا السؤالهجابة على إلنصائح ل

  و ة نات الّناقصالبيا مماإترسم باقي أجزاء الخلّية العصبّية و إتمامسم العلمي يجب ان يتضّمن الرّ  إتمامأن  إلىالتفطن
 العنوان المناسب

 الحرص على احترام تقنيات الرسم العلمي  

 الرسم في المنطقة المتوسطة للمساحة المخصصة وبقلم الرصاص 

 م الموافقة للبينات على جهتي الرسم وتفادي تقاطعهااعتماد المسطرة في رسم السها 

 تنظيم البيانات حسب عناصر الرسم 

  ة بسهام ملّونةلة العصبيّ مسار السياتجسيم   

 

 

 

 

 

 

شورية : 4

 دموية

 حزمة من األلياف الوصبية: 5

ليف : 6

 عصيب
 نتغّص: 2

 حمو  عصيب: 3

جسم : 1

 خلوي 

 تفرع نهائي

 محور عصبي

 نواة

 تغّصنات

 جسم خلوي

 نغمدا

 رسم مبّسط لخليّة عصبيّةالعنوان   :      



4 

 

 

 

 

 

 السيالة الوصبّية  مسا              

 
 ط(انق 8: ) الّثانيالجـزء 
 .حمالرّ بدوره على عمل ر ؤثّ بنشاط دوري يالمبيض يمتاز 

 .3أيام حيضها في الّروزنامة المبّينة بالوثيقة عدد  سنة 30تبلغ من العمر  ( سّجلت امرأة متزّوجة1
 جوان رهش شهر ماي أفريلشهر  اليوم

 26 19 12 5  29 22 15 8 1 24 17 10 3  ألحدا

 27 20 13 6  30 23 16 9 2 25 18 11 4  اإلثنين

 28 21 14 7  31 24 17 10 3 26 19 12 5  الثالثاء

 29 22 15 8 1  25 18 11 4 27 20 13 6  اإلربعاء

 30 23 16 9 2  26 19 12 5 28 21 14 7  الخميس

  24 17 10 3  27 20 13 6 29 22 15 8 1 الجمعة

  25 18 11 4  28 21 14 7 30 23 16 9 2 السبت

 يوم حيض                                                               3الوثيقة                                      

أن الدورة  إلىالتفطن بالمعطيات الواردة بالروزنامة المقّدمة ويجب التقّيد فقط  :هذا السؤالجابة على إلنصائح ل
 مّدتها قاّرة عند هذه المرأة 

 :3حّدد من خال  املوطيات الوا دة بالوثيقة عدد  -أ

 .  اموي 26 :خال  شهر ماي نسّيةجلمّدة الّدو ة ا  -

 ليوم الذي سبق احليض املوال ماي إىل ا 2ـبداية من اليوم األّو  للحيض املوافق ل الدو ةتكون  :التوليل -

  .ماي 27املوافق لـ

           ماي 13يوم  اإلباضة خال  شهر ماي: ا يخت -

 (.يوم 14 –ماي   27يوم يوما قبل بداية احليض املوال  ) 14 إلباضةيكون يوم ا :الّتوليل -

 23 يوم:  ى هذه املرأةو  احليض خال  شهر جوان عليا بأن الدو ة اجلنسّية منتظية لدلظه التا يخ املتوّقع -

  جوان

 شهر جوان. املرأة خال احليض لدى هذه  ترّب ان غياباقرتح فرضّيتني وجيهتني   -ب

 تني من الفرضّيات التالية:تقديم فقط فرضّي :ةالفرضّية الّثاني و  الفرضّية األوىل

 .مبكرا خلصوبةما بود ا بلوغ سّن/  أو ضغط نفس  حالة مرضيةلل يف عيل املبيض/   خ /حدوث محل
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المبيض لدى هذه المرأة خالل بنية رسوما مبّسطة لجملة التغّيرات التي تطرأ على  4( ت مّثل الوثيقة عدد 2
 الثة.األشهر الثّ 

 جوان ماي أفريل 

تغّيرات 

بنية 

املبيض 

ال  خ

 شهر:

  
 

 

 

 

 

 4قة الوثي

 فما حيدث خال  شهر ماي. قا ن التغريات اليت حتدث يف مستوى املبيض خال  شهر أفريل -أ

الحظنا بينيا  فقط( فتيةوجود جريبات يف مستوى املبيض )للجريبات  طّو يطرأ أي ت مل أفريلطوا  شهر  

 كونثم ت وحتر ت بويمضةبود ذلك  وجود جريبات فتية يف البداية ثم جريبا ناضجا انفجر مايخال  شهر 

  .رهّشاليف نهاية  جسم أصفر اضيحل

يرب   سببا وجيهاُاذكر  ومكتسباتكإجابتك السابقة  وعلى 3الوثيقة موطيات باالعتياد على  -ب

  غياب اإلباضة خال  شهر أفريل.

  تتناو  هذه املرأة حبوبا ملنع احليل.اإلجابة: 

ملذكو ة أجريت عّدة قياسات على حم خال  أحد األشهر الثالثة التبني التغريات اليت تطرأ على الر

 و مبني باجلدو  التال :مسك بطانة الرحم كيا ه

 29 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 الشهر أّيام

مسك بطانة 

 الّرحم)مم(

4 4,5 5 5,2 5,5 5,7 5,9 6 6,2 6,4 6,6 6,8 7 7,2 7,4 

   
 هذا اجلدو موطيات ل حّل -ج

 مم. 7,4مم إىل  4من  امنحيث  29إىل اليوم  األو وم حم من اليازداد مسك بطانة الّر

حّدد الّشهر الذي ُأخذت فيه هذه  السابقة إجابتكوعلى  4و 3موطيات الوثيقتني االعتياد على ب -د

 القياسات. 

احليض حسب  وذلك لغيابجوان فيه هذه القياسات هو شهر الشهر الذي أخذت :  4يقة حسب الوثالشهر: 

 .جوان شهر دوث إباضة يفوحل 3الوثيقة 

 جوان 1

 جوان 25

 أفريل 7

 أفريل 30

 ماي 3

 ماي 28
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 .خال  هذا الشهرجية لليرأة استنتج احلالة الفيزيولو -ه

 .رأة حاملاملهذه : اإلجابة

الوالقة الوظيفّية بني املبيض حر  فقرة تفسر فيها  وعلى مكتسباتكباالعتياد على املولومات السابقة ( 3

 .جوانشهر  خال والّرحم 

ورف ما ي وهوىل جريب ناضج الذي ينفجر إ ويتحو خال  الطو  اجلرييب لشهر جوان ينيو جريب فيت 

غدد أنبوبية خال  طو  ما بود الرحم وظهو  .  يتزامن منو اجلريب مع منو تد جي  لبطانة ةباإلباض

ذلك مع تكون الشبيك الرمح   ويتزامنالطو  اللوتيين  أصفر خال جسم  اإلباضة يتكّوناحليض. إثر 

سية هرمونات جن ت يف مستوى بطانة الرحم حتت تأثريخال  طو  ما قبل احليض. تتم كل هذه التغريا

 .تتهدم مما يساعد على استيرا  احليلوال أنثوية يفرزها املبيض.  يزداد مسك بطانة الرحم 

 

 :ذا السؤالهجابة على إلنصائح ل

 نتبع المراحل اآلتية:فقرة علميّة  لتأليف

 المصطلحات العلميّة الالزمةإلجابة وا عناصرتحديد *

 وربط العالقة بينها *ترتيبها

 الحرص على سالمة اللغة د أدوات الربط والمصطلحات العلمية المناسبة مع*تحرير الفقرة باعتما


