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 المملكة المغربٌة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

والتكوٌن وزارة التربٌة الوطنٌة 
 المهنً

 

 

 

 االمتحان انموحدانمحهي
 في مادة علوم الحياة واألرض

 انسنت انثانثت ثانوي اعدادي

 -5102-ينايردورة 

 2102يناير  22انتاريخ: 

 .............الكامل:.......االسم

………………………………………. 

 ..................رقم االمتحان: 
 

 النقطة النهائٌة:

……………. 

  

20 
 مدة االنجاز: ساعة واحدة

 

 نقط( 8_)ــــارفاستــــــــردادالمعـــ

 نقط(  8التمرٌن األول )

 I-  نقط( 3)المناسب  تعرٌف المصطلحأنسب لكل 

 لحـــــــــــــــــــــــصطـمال ارٌفـــــــــــــــــــتعال

 ............................................................ .تم فٌها التبادالت الغازٌة التنفسٌةت رئوٌة وحدات بنٌوٌة-1

 ............................................................ .داتـللكشف عن البروتٌ ٌستعمل-2

استعمال ثنائً األوكسجٌن لهدم مواد القٌت العضوٌة -3

 الخلٌة.الطاقة الضرورٌة لنشاط  إلنتاج
........................................................... 

 ............................................................ .البولً والتركٌبٌة للجهازالوحدة الوظٌفٌة - 4

 ............................................................ .B1 فٌتامٌنعدم تناول  أومرض ناتج عن نقص - 5

 ............................................................ .والمحفظةتتكون من الكبٌبة  داخل الكلٌة توجد بنٌة-6 

 

II -نقط( 1) .الجهازمع ذكر سبل الوقاٌة منهما خرٌن لهذاأمرضٌن  التنفسً, أذكرلجهاز ٌهدد ا ٌعتبر السل مرضا خطٌرا 

 اٌةـــــــــــــسبل الوق رضــــــــــــالم

................................................................ ............................................................. 

................................................................ ............................................................. 

III - نقط(1,5)ٌلً. اتمم ما 

 ............................................ٌتصل ب........... ٌلٌها ........بولً على ............... أنبوبمل كل تٌش -

 نقط( 1).1فً الوثٌقة إلٌهاالسم المناسب لكل رقم المشار  أعط -

 

1- ........................................ 

2- ........................................ 

3- ........................................ 

4- ........................................ 
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 تطور نسبة اللكتوز على طول األنبوب الهضمي

A

B

 

 نقط( 1.5) .سفلهء الجدول أخالل كل مرحلة وذلك بملحدد حالة الصمٌمات ، تعرف الدورة القلبٌة تعاقب ثالث مراحل

 حالة الصمٌمات  

 .............................................................................................. ذٌنًاأل االنقباض

 .............................................................................................. البطٌنً االنقباض

 .............................................................................................. االنبساط العام

 

 (نقطت 12)ـــانيوانبيـابي ــــي وانتواصم انكتــدالل انعهمــــاالست

 ن(6..):التمرٌن الثانً

I -  تناول شخص وجبة غذائٌة متوازنة وتم تتبع كل منNaCI هٌبورٌك فً البالزما والبول وذلك حسب الزمن، ٌمثل الوالزالل وحمض

 .الجدول التالً النتائج المحصل علٌها 

الزمن بعد 

 الوجبة

 البول البالزما

(g) NaCI  الزالل(g) حمض الهٌبورٌك(g) NaCI (g)  الزالل(g) حمض الهٌبورٌك(g) 

4h 7 88 8 13 8 8.5 

 ن(..1)كٌفٌة تعامل الكلٌة مع المواد التالٌة:من خالل تحلٌلك لمعطٌات هذا الجدول استخلص  -1

 ؛NaCIـ          الحمض الهٌبورٌكـ          البروتٌدات

 

 ن(1).لككٌف تفسر ذ رأٌكفً  العكس.فً فصل البارد فٌحدث  أماالفصل الحار ٌقل البول وٌكثر العرق  فً-2–

 

II-  الكلٌكوزسكرٌتٌن: ٌتكون اللكتوز )سكر الحلٌب(من اتحاد جزٌئتٌن ( و الكلكتوزGALACTOSE، )  أسفله2منحنى الوثٌقة ٌبٌن 

 .على طول األنبوب الهضمً تطور نسبة اللكتوز

A  نزٌم اللكتاز.أ:ٌتوفر على  

B نزٌم اللكتاز.أ: ال ٌتوفر على 

 

 

 

 

 

 

 

 ن(1) اللكتاز.دور حدٌد مع ت 2حلل منحنًٌ  الوثٌقة–1

  

 

 ن(1(م.األنزٌعلى أي مستوى ٌنشط هذا  –2

 المعي الدقيـــــــــــــق

 2الوثيقة 
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 ن(2).التفاعل الحاصلمن خالل ما سبق اكتب  -3 

 (ةنقط5..) :الثالثلتمرٌن ا

 األصول.سلمعرفة تأثٌر نمط العٌش على صحة اإلنسان تم القٌام بدراسة على مجموعتٌن من هنود المكسٌك من نف

 الثانٌةالمجموعة  المجموعة األولى

 كسٌك مناطقهم الجبلٌة األصلٌة فً الم أفرادها ٌعٌشون فً
من نفس أصل المجموعة األولى لكن هاجر أفرادها 

 األمرٌكٌة.واستقروا فً الوالٌات المتحدة 

 

 بعض المعطٌات التً تم الحصول علٌها:  3لخص الوثٌقة تو

 المجموعة الثانٌة المجموعة األولى (3الوثٌقة)

 96 01 %(بالسمنة )نسبة المصابٌن 

 نشاط جسمانً متوسط

 )عدد الساعات فً األسبوع(
22 2 

 12 29 نسبة الدهون فً األغذٌة المتناولة

 

 .ن(1.5)للمجموعتٌن. قارن نسبة السمنة والنشاط الجسمانً ونسبة الدهون فً األغذٌة المتناولة بالنسبة   -1

 

 

 

 .ن(1)اقترح فرضٌة تفسر بها االختالف المالحظ فً نسب السمنة بالنسبة للمجموعتٌن  -2

 

 .تركٌب الوجبة األكثر تناوال عند كل مجموعة 4تمثل الوثٌقة

 (4الوثٌقة)
 األولى:وجبة المجموعة 

 فواكه.رز + لحم + + أخضر

 الثانٌة:وجبة المجموعة 

 + مشروبغازي.مفروم + بطاطس مقلٌة  لحم

 27g 30g البروتٌنات

 45g 98g الدهنٌات

 100g 152g السكرٌات

1g  17من السكرٌات ٌحررKj 1 وg  17من البروتٌدات ٌحررKj 1وg  38من الدهنٌات ٌحررKj. 

 .ن( 2)أحسب اإلمداد الطاقً لوجبة كل مجموعة -3

 األولى:المجموعة 

 الثانٌة: المجموعة 

 .ن(1)جوابك علل  السابقة؟هل تعزز هذه النتائج فرضٌتك 

 


