
 

 

زائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية الج  

  الديوان الوطني لالمتحانات والمسابقات             وزارة التربية الوطنية                                             

  2018دورة:           امتحان شهادة التعليم المتوسط                                                               

  ساعة ونصف المدة:                                                         علوم الطبيعة والحياةختبار في مادة: ا
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   ات عند اإلنسان  تمّ لغرض دراسة الصبغيّ        
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شخصين من بالتقى ف أهيل الحركيّ إعادة التّ حمد مركز أزار  ،ة بأمن الطرقاتحسيس والتوعيّ في إطار التّ      

  رات.رعة وتناول الكحول والمخدّ اإلفراط في السّ  ءضحايا حوادث المرور جرا
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 2018دورة:  امتحان شهادة التعليم المتوسط                            علوم الطبيعة والحياة تابع اختبار مادة:
 

 2من  2صفحة 

 

 مراد. لل عند كل من سمير ور حالة الشّ فسّ  )1 

  .نسيق العصبيّ اقة على التّ رات أثناء السيّ ن تأثير الكحول والمخدّ بيّ  )2 

    ملي الطريق للحد من هذه الحوادث.توجيهات لمستع ةم ثالثقدّ  )3 
    

  
  

                                                                                                                                                  
  

  )نقاط 08: (الجزء الثاني

   :وضعية إدماج

يعانون من ألم شديد  تعجاالت ألحد المستشفيات ثالث حاالت ألطفال رضعاستقبلت مصلحة االس           

   ع.حد أنواع الحليب المصنّ نتيجة تناولهم ألى إسهال وحمّ  ،ؤتقيّ  على مستوى المعدة واألمعاء،

  .ةالتحاليل المخبرية والفحوصات الطبّية لهؤالء األطفال بّينت وجود بكتيريا سامّ 
  

  

    

                    

       
    

  

  

  ح بعض مكونات حليبجدول يوضّ  : 20الوثيقة       

  ع.حليب المصنّ األم وال                       
  
  

  

      

ة:اليّ عليمات التّ المرفقة أجب عن التّ  الوثائقباستعمال معلوماتك واستغالل التعليمات:   

 را إجابتك. ضع مبرّ ة للرّ الحالة المرضيّ  سمّ  )1

 المصاحب لهذه الحالة.                        لأللما أعط تفسيرا علميّ  )2

                                                                                                  م نصيحتين للوقاية من هذه الحالة.قدّ  )3
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   يوضح معدل نموجدول  : 30الوثيقة 

  .في الظروف المالئمة نريا بمرور الزميلبكتا
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