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かُُالج ُيُ   り ُائ ُよ

ُيُ  よُُ ق ُيم かُُالد   ُيُ اط  بُ عُ かُالش 
かُيُ 

 ُ， ُら ُبُ رُ التُ ُةُ ار
ُيُ   かُ ُ．يُ نُ طُ الかُ

بُ رُ التُ かُُ يُ يよُ د ُم ُ
ُــــかُُيُ  ُالج   り ُطائ س   ，よُُُــــ

ُم ُ ُرُ د  ُ．ُ ف ُالتُ ，ُ ُاء ُج ُالかꞌꞌ ُよُ س   íꞌꞌُ ُاصُ الخかُبُ ـــ．ُُ ら ُ ر 
 ـــかُيعُ 

 
 
 

ُ

ُل ُ(نقط2ُかت):ُالجりءُاأ， 
ُل مよينُاأ，  ُ(قاطن6ُ):ُالت 
هوائيب  الهوائي الوسطيڗ في العيش علګ قادٙ حي كائن الخليغ( ڣحيٖ الخميڇع )فطٚ ّا  ڣال

ند ٨ي   تُالس  ل البيانيغ النتائٌ لخا ڄ محلوڋ  باستعماڋ عليها امتحصا ٛ  محلوڋ  في الخميڇع من معلا  اأكسجغب قليل غلوكو
ٚا   (1 ٚتيڗ فع تيڗ الظاه  منٜا ال قبل الخميڇع بهما قامت اللا

s175T= ٜا  ڣفي ٛين ينعٖم )حيث =s175T منال  أحٖ الغا
ظ ڣيظهٚ اآخٚ ڣيتڈايٖ ٚكا ما جٖيٖ م   هو اإيثانوڋ( مٖعا
ٚعب لكل كيميائيغ بمعادلغ إجابتڊ  ظاه

ٖا   (2 ٚځ  دح ٚتيڗ هاتيڗ بيڗ الف اه الجٖڣڋ  ملء خّڋ من الظا
ٙقغ علګ كتابتڢ إعادع الي بعٖالتا   باإجابغ ڣ

  
 الكائنُالحي

ُامむ，むよُالطاق．ُي むرجかُاستعمالُالغل．ك．らُ ن．اتجُال．سط ال．سطشよ，طُ اهよةالظُ 

 خميرة

かحيدةُالخلي，ُ

ببببببببببببببببببببب  

 ٛ  ڣجود غلوكو

 + ببببببببببببببببببب

مواد معٖنيغ-  

بببببببببببببببببببب -  

بببببببببببببببببببب -  

 ببببببببببببببببببببب ببببببببببببببببببببب

 ببببببببببببببببببببب

 ٛ  ڣجود غلوكو

 بببببببببببببببببب في
 2CO مواد معٖنيغ

 بببببببب+ مواد ببب

 ببببببببببببببببببببب ببببببببببببببببببببب
 

ٚع تعتبڇ (3 ٜمن قبل الظاه ٖا  T=175s ال ّمتهاب علګ بهما تحافٴ صحيتيڗ قاعٖتيڗ اٗكٚ اإنساڗ، حياع في مهمغ ج  س
ُنقاط(6ُ:ُ)انيمよينُالثُ التُ 

ٚب نفتِ ٙع ليلګ من بالق ٙڣ ٚٝ ثږا  ،عطٚ قا ٚيا قطبا نغ  ٙاسږ بجهاٛ ڣنوصلڢ لها اأنفي التجويڀ سقڀ في مجه
ٚا٩ عنٖما عليڢ فنحصل (2ا التسجيل )أما ، (ت) التسجيل علګ فنحصل ،امهبطي ال٘ب٘باػ  لضوء ليلګ أنڀ نع
  صغيڇب  مصباٍ

ل ماٗا -أ- (1  (؟2) ڣالتسجيل (ت) التسجيل يمثا

ح ثږا  ،منهما لكلا   تفسيڇا أعط -ب ٚسږ ڣضا  ب
ٛٵ كامل يـــــــتخطيط ٚبائيغ الشحناػ تو  طوڋ  علګ الكه
يڀ ي للعصظ العصبي اللا    اعتمادا علګ الشما

 الحالغ؟ ه٘ه في عنڢ نقوڋ  (، ماٗا2) التسجيل
 

   ُむالحياةعل．مُالطُ ة:ُاما，ُかبيع 

ابعかاُ:ست．ُ・ام  よطُل  مت．س 

 ت2ة3/2ة/تةُاريみ:التُ 

ُ  ساعかُ，نصé:ُةامد 
ُلُاختباُرالفصل  اأ， 

ُ تُندالس   
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 2من2ّصفحةال

د ثږ العنصٚ )ٝ( سږا  (2 ٖا اليا الجٖڣڋ  ملء خصائصڢ بعٖ ح ٙقتڊب علګ لتا  ڣ
نبي。عضُ．مستقبلُالتُ   よُالعنص(る)ُ؟  

 عطٚ ؟

 ضوء ؟

 

ٙعب امواد بمختلڀ سلبا تتأثٚ التي العصبيغ الجملغ من جٜءا اأعصاب عتبڇت   (3 ٖا  بعنها أمثلڢ ثّثغ اٗكٚ امخ
ُ

اني ُنقاط(8ُ)ُ:الجりءُالث 
かماجيむُاإかال．ضعي:ُ

فلعلګ إثٚ إصاب ٚاد غ الطا  ب   سنواػ 5ٗڬ  م
ٜعو  ٚػ يٖه في صٖئغ شوكغ خ ٚا٩ بعض علګ ظه  اإصابغ: مكاڗ في اأع

ٙتفاٵ ٙجغ ا ٙع د ٚا ٚاٙ اموضعيغ، الح ٙ  باألږ اإحساٝ مع موضعياڗ ڣانتفاّ احم  اإصابغ من أيام بعٖ القيِ ڣظهو
يڢ ٙغږ ّجا تلقا ٍٚ تنظيڀ)ڣالٖيڢ  من أڣليا ع ادع بالكحوڋ  الج مغ(ب ڣضما  معقا

ٛدادػ  ٙا الطفل حالغ ا ٚڣٙ مع تٖهو  الفحوصاػ ڣبعٖ ااستعجااػمصلحغ  إلګ أخ٘ه مما استٖعګ اأيام م
ڗ حاليلڣالتا  ّٵ علګ الٖفتڇ الصحي ڣجٖ  في مضادع أجسام ڣجود علګ تٖڋا  مصليغ يجابيغإ لٖيڢ تبيا دمڢب ڣبااط

ٚاد الطبيظ ٚه  يتلڄ لږ أڗا م ٚڣطغ من٘ أڗ كاڗ عم قاحاػ امش  .أشهٚ 4ةبعض اللا
 
 
 
 
 
 

  
ُ:عليماきالتُ 

ا يلي:ياځ ڣالسنٖاػ باعتمادڅ علګ السا    ڣمكتسباتڊ القبليغ، أجظ عما
ٚاد -أُ (1 ٚا٩ التي يعاني منها م ل القيِ ؟ما سبظ اأع ږ إجابتڊ بإعطاء مفهوم للقيِب ؟ڣماٗا تشكا  دعا

د نوعهاب -ب ٖا ٚاد ثږا ح لغ في حالغ م  اٗكٚ ااستجاباػ امناعيغ امتٖخا

ٚئيس ي في تٖهٙو ح (2 ٚضيغ التي تقتڇحها حوڋ السبظ ال ٙأيڊ ما هي الف ٚاد؟ في   الغ الطفل م

ٚاد بعٖ تسليږ ڣصفغ الٖڣاء؟ )نصيحتاڗ فقط( (3 جاه ابنهما م  لو كنت مكاڗ الطبيظ، ما نصيحتڊ للوالٖين ت 
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