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االيتحاٌ انجهىي انًىحذ نٍُم شهادة انسهك اإلعذادي -
انتعهٍى انعاو وانتعهٍى األصٍم -
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عناصر اإلجابة و سلم التنقيط

انتًرٌٍ و انسؤال
1

2
3

عُاصر اإلجابت
استرداد انًعارف ()ٌ8
انعُبصش
انجهذ
انُخبع انشىكً
األنٍبف انعصجٍخ انحسٍخ
األنٍبف انعصجٍخ انحشكٍخ
انعضهخ

دوسهب فً االَعكبط انشىكً
يسزقجم حسً
يشكض عصجً
َقم انسٍبنخ انعصجٍخ انحسٍخ
َقم انسٍبنخ انعصجٍخ انحشكٍخ
يسزجٍت حشكً

(- 1ث) – ( – 2أ) – ( – 3ج ) – (  – 4ة ) – (  – 5ت ) – ( ح بذون ربط )

 حروف االقتراحبت الصحٍحة  :أ -ة – ج -حروف االقتراحبت الخبطئة  :ت -ث

انتُقٍظ

)(0.5x5
ٌ 2.5

)(0.5x6
ٌ3
ٌ 2.5

استثًار انًعغٍاث وتىظٍف انًكتسباث ()ٌ12
انتًرٌٍ األول:
 - 1ـ سسى رخطٍطً صحٍح(خهٍخ عصجٍخ يزعذدح األقطبة)................
ـ انعُبصش انالصو ركشهب :غشبء سٍزىثالصيً ـ سٍزىثالصو ـ َىاح ـ جسى خهىي ـ رفشعبد ـ
يحىسح ـ رشجش َهبئً)ٌ 7x0,25).............
ـ دقخ انشسى  +عُىاٌ انشسىٌ0,25 .............................

ٌ2

ـ......................................................................................

- 2أ ـ انطىل  :انخالٌب انعصجٍخ فً انشكم (أ) اطىل يٍ انخالٌب انعصجٍخ فً انشكم
(ة)...............................................................
ـ انزفشعبد  :انخالٌب انعصجٍخ فً انشكم (أ) نهب رفشعبد أكثش يٍ انخالٌب انعصجٍخ فً
انشكم (ة)...........................................
وفقذاَهب
رشاجع طىل انخالٌب انعصجٍخ
- 2ب ـ ٌؤدي اسزهالك انٍُكىرٍٍ إنى
نهزفشعبد)ٌ2x0,5( ................................................
3ـ ـ عذد انصفبئح انًحشكخ عُذ انفئشاٌ انزً نى رخضع نهٍُكىرٍٍ أكجش ثبنُسجخ نهفئشاٌ انزً
خضعذ نهٍُكىرٍٍ....................................
4ـ ـ ٌؤدي انزذخٍٍ(اسزهالك انزجغ) إنى تراجع عىل وتفرعاث انخالٌا انعصبٍت انحركٍت
واَخفاض عذد انصفائح انًحركت رحذ تأثٍر انٍُكىتٍٍ يًب ٌُزج عُه عذو يرور انسٍاالث
انعصبٍت إنى األنٍاف انعضهٍت ثبنشكم انكبفً انشًء انزي ٌحذ يٍ َشاط عضالث انعٍٍ
وثبنزبنً اَخفاض حذة انبصر .......قبىل كل تعبٍر ٌفٍذ وفس المعىى
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انتًرٌٍ انثاًَ:
-1
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عىصر غٍر راتً ،عىصر أجىبً (مضبد أجىبت)
التجربة
1

الىتٍجة((0.25X3
بقبء الفأر حً

2

مىت الفأر

3

مىت الفأر

()ٌ 0.5
التفسٍر )(0.75x3
ثقبء انفأس حٍب فً انزجشثخ
انهًفبوٌبد  T4و .T8
يىد انفأس فً انزجشثخ  2ثسجت غٍبة
انهًفبوٌبد .T8
يىد انفأس فً انزجشثخ  2ثسجت غٍبة
انهًفبوٌبد .T8

 1نزىاجذ

استجببة مىبعٍة خلىٌة
تحسٍس  T4للخالٌب  - T8التعبون الخلىي  /قبىل كل تعبٍر ٌفٍذ وفس المعىى
تتعرف اللمفبوٌبت  T8القبتلة على الخالٌب السرطبوٍة وترتبط بهب تم تفرز مىاد
سبمة ( البٍرفىرٌه) التً تحذث ثقىة فً غشبئهب فتقضً علٍهب.
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