
  

か2ة ت الّصفح 

かالشعبي かاطيよالديمق かيよالجزائ かيゆ．الجمه 
かال．طني かة التربيゆاらو 

 かالتربي かيよمدي よوسط الجزائ 

  かسゆمدꞌꞌ í．ّجاء والتفよّالꞌꞌ   かالخاّص-  かيعゆら．ب- 

  
  

 

 (かنقط 2ت): الجزء اأول 
 (نقاط تة): ل مよين اأوّ التّ 

                            かت-ال．ثيق-                                               か2-ال．ثيق-                                                      か3-ال．ثيق-                                                                                             
كما  باد¡，سط．ح التّ ن ااتصا¡ بيî خايا اأعضاء يعتب祈 ال．سط الめاخلي سائا في حよكか دائمか حيث ي〉ّم 

 ب -ت-ح。 ال．ثيقか ت．ّض 

 في。ب́， اائل البيني الّلمفاشよح د，ゆ الّس  لか ل。 ثêّ امشّك   かاث．ائل الثّ もكよ العاقか التي تよبط الّس ا (ت
2)  î3-， -2-بااعتماد عل゜ ال．ثيقتي- よفّس  îّأ éت   كي êز，  أعضاء الجس やّبامغ ゆاよد باستم きال．جبا êغゆ きيا  

おめالّصيامب أ， امتباع 

 

                                                                               نقاط( تة) :انيالثّ  نالّتمよي

 えالقل きلتقلصا かنتيج かدائم かكよح かفي حال êدم الجس î．الّ يك ´や
 بعحيث يتّ  ，قلえ أيسよمか 〈ل゜ قلえ أيمن في عضلか مج．فか مقّس  يتمثل

 めّال ゆمسا  おゆ，م د   かم．ّض  مضاعف  かح  かبفي ال．ثيقかامقابل 
 ب(2) ， (ت)البيانيî  سêّ  -أ (ت
 بمن。الهめف  نا( مبيّ 2)， (ت) الめم في جاهاتّ د حめّ  -ب   

2)  êّمه ゆ，م دめلل  ،かللتّ افي العض．ي îتيめفائ よكも ع祈ب。بب 

 

 
     

 ّむوالحياة ة: اما かعل．م الّطبيع 

                                                                                                                                                                                                          ط                                                                                                                            مت．ّس  الよّابعか :امست．・ 
 ゆل الفصل اأوّ اختبا  

 9تة2/2ت/5ةاゆيみ: التّ 

 ساعか ونصé: ةامّد                         

(2)  

(ت)  

か4-ال．ثيق-  
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か2ة 2 الّصفح 

 الجزء الثّ اني: )8ة نقاط(

 :か ّماجيむاإ か ّال．ضعي 

 îّ〉  ّائيやفي ت  عاداتنا الغ よفي الجزائ か  ．في الح しيتنا أضحやفأغ よغنيّ ¡ مستم えغال かêسめّاملح ，ال， きياよبالّسك، 
ناعيか محلها ام．اد الصّ  ّل ل شيئا فشيئا لتح  هم  صاきゆ ت   ，الحب．ب الجاّفかか كالخب季 الكامل ا اأغやيか القاعめيّ أّم 

Ñلاستها おالجاهز  かالّسهل，،êه الّس  القضやه えالّس ，من ع．اق きفي مجتمعنا يّ ل．كا かئゆانتشا  ´やال かانめداء الب
ب．اîら في التّ  اختا¡季 بحم．لら かائおめ في ال．îら نتيجか يتميّ   الّطاق́．

   
 
 

                                                      
                                   かال．ثيق–                                                       

 

 

 
 
 
 

  التاليか:عليماき أجえ عن التّ  ياí ，مكتسباتú，الّس عل゜ ال．ثائÇ  بااعتماد    

 البめانかباق́． عنめ البめينيも îاكよا خصائげ ．اîら الطّ في التّ  ااختا¡よ سبえ فّس  (ت    
    2)  めّمتع かانめالب えع．اق かي．ل．جي季منها الفي おد،かااجتماعي， かمثاا  ا ，الّنفسي よكも   منهاب عن كّل 
    3)   めّا قやنصائح لتفاد´ ه すبم ثاごよام 

ئかعاむاき غやائيか سيّ   

  في شكل きيعبكل أ，جباよس 

 しباأكل في كل ，ق 

 かدسم きبأكا 

 نشاط بدني غير كاف

  ياض يゆ مبنشاطめمنع 

 اす．مك らامط．¡ أمام جها 

 التلفزي．î ， اإنت祈نしب  

 か8-ال．ثيق - 

 か9-ال．ثيق- 

ا بإفよاط مّم  كالغل．سيめاきاأغやيか ل في تنا，¡ ن．ع ，احめ من تسمح تفاد´ خطأ يتمثّ  GPL = ت42يغか الصّ 

́ ， أمよاご أخよ・ كめاء الّس أي كاإصابか بالبめانか ي〉د´ 〈ل゜ اختا¡ صّح  よبك 

か5-ال．ثيق-  か6-ال．ثيق-  か7-ال．ثيق-  
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