
 الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية
 2017/2018السنة الدراسية:                                                 متوسطة مولود قاسم

 2018ماي     الفصل الثالث امتحان                           متوسط الرابعةمستوى السنة  

 اختبارفي مادة: علوم الطبيعة والحياة                                المدة: ساعة و نصف
 نقطة) 12:(الجزء األول

 نقاط) 06:(التمرين األول
 البروتينات.كالكبد على مقدار من نسان اإلأعضاء جسم  بعض تحتوي

 تمثل الوثيقة المقابلة تمثيل تخطيطي لبروتين افتراضي.

 .ليها بأسهمإسم العناصر المشار -1

مستوى األنبوببين محطة هضم هذه الجزيئة على-2

 في جدول. وما ينتج عن ذلك األنزيم النوعي ،الهضمي

 -1 -الوثيقة                             .بالنسبة للعضوية البروتينات استنتج دور-3

 )نقاط 06:( التمرين الثاني

الوثائق  نجازإمن  عقب تماسين متتاليين  كتيرياسمح تحليل مصل شخص مصاب بعدوى ب

 التالية.

 

                       
              

      

 

 -3-الوثيقة                                        -2-الوثيقة       

 ؟-2-تمثله الوثيقةاشرح باختصار ما -1
 ؟-3-ى البياني الموضح في الوثيقةحلل المنحن-2
  استنتج نوع االستجابة المناعية المتدخلة في هذه الحالة .-3
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ثيقة المقابلة تمثل الوثيقة المقابلة تمث

ليهإناصر المشار العناصر المشار 

ضم هذه الجزطة هضم هذه الجزيئة

وما ينوما ينتجالنوعيزيم النوعي

لنسبة للبالنسبة للعضويةات

عقب تعقب تمبكتيرياكتيريادوى ب

cy
-ed

uc
ati

4am.ency-education.com



 قاط)ن 80(:الجزء الثاني

 :الوضعية االدماجية

والمعانات التي  )anémie hémolytiqueبعد والدة خولة بمرض فقر الدم المنجيلي(
خطورة ن االنفصال لا األبواشحوب وتعب شديد. قرر ،ضعف ،كانت تعانيها من ألم 
و ذلك بعدما قدم الطبيب شرحا لهما مرفقا بالوثائق التالية. بناء.المرض وانتقاله لأل

 

 عامل السالمة 

              عامل المرض 

                             صبغي سليم 

 صبغي مصاب          
  

  

 -1-الوثيقـة                                       
 

 ،مرض فقر الدم المنجيلي مرض وراثي ناذر 
    خلل في تركيب جزيئة الهيموغلوبين،ناتج عن 

خد خاليا الدم الحمراء شكل منجلي  أو حيث تأ
فالعامل الوراثي محمول على الصبغيات هاللي. 

 كصفة متنحية. 11الجسمية رقم 
 

 شريحة دم تظهرخاليا دم حمراء  
 -3 –الوثيقـة                                                  الشكلمنجلية           

  -2–الوثيقـة             

على معطيات الوثائق وعلى معلوماتك المتعلقة بالموضوع أجب على األسئلة  عتماداإ
 التالية:

 ؟صابة خولة دون والديها إل صغ الفرضية المناسبة - 1

 ؟ تعاني منه خولةكيف تفسر علميا التعب الذي  - 2

 قدم نصيحتين للمقبلين على الزواج حتى يتجنبوا الوقوع في مثل هذه الحالة. - 3
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مرض فقر الدمرض فقر الدم الم
خلل في تخلل في تركيب عن ناتج عن 

خد خاليا الدم الخد خاليا الدم الحمرث تأ
امل الوراثي محفالعامل الوراثي محمول

كصفة متنحكصفة متنحية.111قم
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ألسئلة ى األسئلة 
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