
 واألرض الحياة علىم مادة

 

I – ( َمط 8)  المعارف استرداد 
 :سلى كم أيبو خطأ أٔ ثظسٛر ٔأخت انتبنٛخ، االلتشازبد أسلبو انتسشٚش ٔسلخ ػهٗ اكتت – 1

 .غزائٛخ ٔخجخ خالل انًتُبٔنخ األغزٚخ كًٛخ انغزائٛخ انكهتخ تًثم .1
 .D انفٛتبيٍٛ فٙ َمض ػٍ انـتذسق يشع ُٚتح .2
 .انسذٚذ فٙ ػٕص ػٍ ُٚتح أٌ انذو نفمش ًٚكٍ .3
ًُسغغخ انجذُٚخ انخالٚب طشف يٍ انٓٛغتبيٍٛ إفشاص ػٍ األسخٛخ انُٕثخ تُتح .4  ( ٌ 3. )ان

 ( ٌ 1,5) انؼظجٙ؛ اندٓبص تٓذد أخطبس 3 اركش – أ – 2
 ( ٌ 1,5) االنتٓبثٛخ؛ االعتدبثخ تًٛض ػاليبد 3 اركش – ة      

    ثٕخٕد ٔكزنك انهكذ يٕنذاد أٔغٛبة ثٕخٕد A ٔ B ٔ AB ٔ O األسثغ انذيٕٚخ انفظبئم تتًٛض – 3
 A ٔ AB ( .2 ٌ ) انفظٛهتٍٛ تًٛض انتٙ انهكذٍٚ ٔ انهكذ يٕنذاد زذد.انهكذٍٚ أٔغٛبة     

 
II – ( َمطخ 12)  ٔانجٛبَٙ انكتبثٙ ٔانتٕاطم انؼهًٙ االعتذالل 

 ( َمط 4)  األول التمرين
 َفظ إنٗ انفئشاٌ يٍ  فتٛتٍٛ يدًٕػتٍٛ إخضبع تى انجشٔتُٛبد، نجؼغ انغزائٛخ انمًٛخ ػٍ نهكشف
 :ادذانجشٔتٛ يظذس ثبعتثُبء انتغزٚخ

 انسهٛت، يٍ يشتك ثشٔتٍٛ ْٕٔ اندجٍُٛ  ػهٗ األٔنٗ انًدًٕػخ أغزٚخ تستٕ٘ -
 .انزسح يٍ يشتك ثشٔتٍٛ ْٕٔ انضٍٚٛ ثشٔتٍٛ ػهٗ انثبَٛخ انًدًٕػخ أغزٚخ تستٕ٘ -

 ٔصٌ لٛبط َتبئح 1 انشكم ٔٚجٍٛ انثبَٛخ؛ انًدًٕػخ فئشاٌ نذٖ ثبندجٍُٛ انضٍٚٛ تؼٕٚغ تى ٕٚيب 44 ثؼذ
 تشكٛت فٙ تذخم انتٙ ٛخاأليُٛ األزًبع ثؼغ فٛؼطٙ 2 انشكم أيب انضيٍ، ثذانخ يدًٕػخ كم فئشاٌ

 .    ٍـانجشٔتُٛٛ
 

 

                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 المملكت المغربيت                   

 وزارة الـتـربـيـت الـىطـنيـت والتعليم     

   رالعالي والبحث العلمي وتكىين األط 

 قطاع التعليم المدرسي           

 األكاديميـت الجهىيت للتربيت والتكىين                       

 جهت مكـنـاس تافـيـاللـت         
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 األمــيـــنـــيــــت  األحــمـاض    
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 + + + + + الجبنين

 +-  +-  + الزيين

 األيُٛٙ؛ انسًغ ٔخٕد ػهٗ+  ػاليخ تذل

 األيُٛٙ؛ نسًغا ٔخٕد ػذو ػهٗ – ػاليخ تذل

 

 

 كتهخ يؼذل   

 انفئشاٌ  

 (g) 

 

 واألرض الحياة علىم مادة

 انضٍٚٛ ٔ جٍُٛاند يكَٕبد ثؼغ: 2 انشكم

 

          انًدًٕػتٍٛ فئشاٌ كتهخ تطٕس: 1 انشكم

 ( ثبألٚبو) انضيٍ



 
 ٔاألسع انسٛبح ػهٕو:  انًبدح
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 1:  انًؼبيم

 
 ( ٌ 1) . انضيٍ ثذانخ انثبَٛخ انًدًٕػخ فئشاٌ كتهخ ٕستط طف .1
 األٔنٗ ٕٚيب 44 خالل انًدًٕػتٍٛ فئشاٌ كتهخ تطٕس فٙ انًالزظ االختالف فّغش .2

 ( ٌ 2)  .انتدشثخ يٍ
 ( ٌ 1)  ؟ نهضٍٚٛ انغزائٛخ انمًٛخ ثخظٕص تغتُتح يبرا .3

 ( َمط 8)    الثاني التمرين

 :انتبنٛخ انًؼطٛبد َمتشذ انُٕػٛخ انًُبػٛخ االعتدبثخ يظبْش ثؼغ نذساعخ

 ُٔٚتح انكضاص، ثكتٛشٚخ طشف يٍ اندغى فٙ انكضاص٘ انغًٍٛ تسشٚش ػٍ انكضاص يشع ُٚتح
 اندذٔل ٚؼطٙ. انذفتٛشٚب ثكتٛشٚخ طشف يٍ انذفتٛش٘ انغًٍٛ تسشٚش ػٍ انذفتٛشٚب يشع
 َفظ نٓب عهًٛخ شاٌانفئ يٍ يدًٕػخ ػهٗ أَدضد انتدبسة يٍ عهغهخ َٔتبئح ظشٔف انتبنٙ

 :انخظبئض

 
 ( ٌ 1,5)  ؟ 2 ٔ 1 انتدشثتٍٛ يٍ تغتُتح يبرا .1
 ( ٌ 3) . 3 انتدشثخ َتٛدخ فّغش اندذٔل يؼطٛبد ٔػهٗ يؼهٕيبتك ػهٗ يؼتًذا .2
 ( ٌ ,25) . 4 انتدشثخ تٛدخَ اششذ .3
 إثش انكضاص٘ انغًٍٛ ػهٗ انمضبء إنٗ انًؤدٚخ األزذاث تغهغم تجشص خطبطخ أَدض .4

 فمط يغتؼًال إنّٛ تغشثٓب زبنخ فٙ انكضاص ثكتٛشٚخ طشف يٍ اندغى فٙ إفشاصِ
 :اٜتٛخ اندًم زشٔف
 انهًفبٔٚبد تُشٛط.  أ B ،ٔتكبثشْب 
 تٛشٚبد،انجك طشف يٍ انكضاص٘ انغًٍٛ إفشاص.  ة 
 انكضاص٘، انغًٍٛ تذيٛش.  ج 
 انكجٛشح، انجهؼًٛبد طشف يٍ ػُبطشِ ثؼغ ٔتمذٚى انغًٍٛ ثهؼًخ.  د 
 انجهضيٛبد، طشف يٍ األخغبو يضبداد إفشاص.  ْـ  
 ٔ  .انهًفبٔٚبد تُشٛط T4  (ٔأ Th )5  (1 ٌ ) 

 عليها المحصل النتائج التجريبيت الظروف التجربت

ًٍّٛ S1 فأس زمٍ 1  انكضاص ثًشع انفأس يٕد ؛انكضاص٘ ثبنُغ

 انذفتٛشٚب ثًشع انفأس يٕد ؛انذفتٛش٘ ثبنغًٍٛ S2 فأس زمٍ 2

 ٔثؼذ انًٍْٕ، انكضاص٘ ثبنغًٍٛ  S3 فأس زمٍ 3

 ؛انكضاص٘ ثبنغًٍٛ زمٍ ٕٚيب 15

 زٛب انفأس ثمبء

  S3 انفأس يظم يٍ ثكًٛخ  S4 فأس زمٍ 4       

 رنك ثؼذ ٔيجبششح 3 انتدشثخ فٙ انًغتؼًم

 انكضاص٘؛ ثبنغًٍٛ زمٍ

 زٛب انفأس ثمبء


