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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 
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� لمعدّية.العصارة ا

�X .والعصارة المعوّيةالعصارة المعثكلّية %
 
���2����'���(���)��*+���,�-�.���/0���
X .االلتهابومقاومة زف وقف النّ �%$���
� نقل الهرمونات إلى خاليا الجسم.%��
� ت الخلوّية إلى خاليا الجسم.نقل المغذّيا%&�

 
                                                                        األ                    اإل                 سيةالجمهورية التون   

وزارة التربية                    ���      

�2الضارب: ساعة�ا�ّصة:    واألرض علوم الحياة �االختبار: 

 امتحان شهادة ختم التعليم األساسي العاماألاإل
 2018دورة 

 اإلصــــــــــالح



2 
 

�� .واألعضاءنقل الغازات التنفسّية بين الّرئتين �%
 
���3���1�2�	
����3 +�0,���������
� وحدة تركيبّية للكلية.�%$���
� وحدة وظيفّية للكلية.%��
X في تكّون البول النهائي. أساسّية عناصر بنيوّية%&�
�� تكّون البول األّولي.عناصر بنيوّية أساسّية في �%

 
����4���/�,�-456���&�7.
��8!��09��*.��
X البربخين. �%$���
� الخصيتين.�%��
� تين.القناتين المنويّ �%&�
�� تين.الحويصلتين المنويّ  �%
 

                        

 نقاط) 4: ( لّثانيرين االّتم 
 :لـ مبّسطين رسمين 1عددمّثل الوثيقة تُ 

 تنفسّيةحركة  جهاز تجريبي يحاكي -
  �الرسم(أ) ��

  .�الرسم (ب)� ننسااإلجهاز التنفسي عند ال -
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 نقاط) 4(:  الثالّتمرين الثّ  
 .عند اإلنسان الجهاز العصبيأُجريت في مستوى مجهرّية لمقاطع عرضّية (أ ، ب ، ج) في ات شاهدم 2مّثل الوثيقة عددتُ 
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 Dحيث تكّون وحدة تركيبّية) (أ) و (ب) و (ج ةالثالثّ  العرضية ُتوجد عالقة بنيوّية بين مكّونات المقاطع �3

�$–������r�Z����|6���)@�,����54�=���IB�45t�BD 
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�%)C$������r�Z����|6��)@O,����54�z�=*2�)�*>B�D,��(����,���*���O�*.�
 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  �
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 تفرع نهائي

محور عصبي

 نواة

 تغّصنات

 جسم خلوي

نغمدا

 رسم مبّسط لخليّة عصبيّةالعنوان   :      
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 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

������������������������������������ �,E�F���3�����������������������������������������������������������������Z�z�- 

أن الدورة  إلىالتفطن بالمعطيات الواردة بالروزنامة المقّدمة ويجب التقّيد فقط  :هذا السؤالجابة على إلنصائح ل
 مّدتها قاّرة عند هذه المرأة 
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المبيض لدى هذه المرأة خالل بنية رسوما مبّسطة لجملة التغّيرات التي تطرأ على  4) ُتمّثل الوثيقة عدد 2
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 جوان 1

 جوان 25

أفريل 7

أفريل 30

ماي 3

ماي 28
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 :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


