Durée : 2 ***** Coef : 2

*****

DEF : Session de juin 2015

***** M.N .E / C.N.E.C.E

املركز الوطين لالمتحانات ومسابقات التّربيّة ***امتحان شهادة إمتام الدّراسة اإلعدادية العربيّة
األيحاء :

Sciences Naturelles:

األسئلة:
 .1ما وظيفة كل عضو من األعضاء اآلتية يف عملية اهلضم :املعدة ،البنكرياس ،األمعاء الدّقيقة.
.2

اذكر بعض األطعمة اليت توجد فيها العناصر الغذائية اآلتية :الكالسيوم ،احلديد ،فيتامني  ،Aفيتامني
.C

.3

اذكر ثالثة من أضرار التّدخني.

.4

ارسم قطاعًا طوليا لقلب اإلنسان مع ذكر أمساء أجزائه.

وفقكم اهلل
الشّهادة اإلعدادية العربية DEF Arabe

Durée : 2 ***** Coef : 2

*****

DEF : Session de juin 2016

***** M.N .E / C.N.E.C.E

املركز الوطين لالمتحانات ومسابقات التّربيّة ***امتحان شهادة إمتام الدّراسة اإلعدادية العربيّة
األيحاء :

Sciences Naturelles :

األسئلة:
.1
.2
.3

ما هي الطّبقات الرئيسية للعني ؟
ما هي وظائف الشّرائني واألوردة ؟
ما أهمية البنكرياس ؟

.4

أرسم مقطعا طوليا للقلب مع البيانات ؟

.5

عرف ما يلي ( :اخلليّة– البنكرياس – الكبد – اجلهاز اهلضمي ؟

الشّهادة اإلعدادية العربية DEF Arabe

وفقكم اهلل
****** Durée :2 ****** Coef : 2

DEF : Session de juin 2017

****** M. E. N / C.N.E.C.E

املركز الوطين لالمتحانات ومسابقات التّربيّة ***امتحان شهادة إمتام الدّراسة اإلعدادية العربيّة
Biologie :

֍ ֍֍

֍֍֍
.1

عرّف املفاهيم اآلتية :النّسيج ،اهلضم ،جهاز الدّورة الدّموية.

.2

ما وظيفة الفم يف عملية اهلضم؟

.3

من األمراض الّيت تصيب اجلهاز العظمي لإلنسان مرض الكساح .تكلّم عن الكساح من حيث:
األسباب ،واألعراض ،والعالج ،الوقاية منه .

.4

اخرت اإلجابة الصّحيحة لك ّل مما يلي:

العظم الّذي ال ينتمي لألطراف العليا هو ( :العضد ،السّاعد ،القصبة ،الزّند).
املريض أمحد فصيلة دمّه ( )Bيستطيع أن يأخذ الدّم من شخصٍ فصيلة دمّه( :
.5

ارسم اجلهاز اهلضمي مع كافة البيانات.
وفقكم اهلل

الشّهادة اإلعدادية العربية DEF Arabe

(،)A

( B( ،)O( ،)Bو .) )O

DEF : Session de juin 2018 ****** Durée : 2 ****** Coef : 2

****** M. E. N / C.N.E.C.E

املركز الوطين لالمتحانات ومسابقات التّربيّة ***امتحان شهادة إمتام الدّراسة اإلعدادية العربيّة
)Biologie

:
.1

عرّف كال من املفاهيم اآلتية :األفعال العصبية (احلركات) الالإرادية ،الزّفري ،املناعة االصطناعية،
الفيتامينات 4( .درجات)

.2

كيف حتافظ على صحة وسالمة أسنانك؟ ( 3درجات)

.3

اخرت اجلوابني الصّحيحني مما يأتي( :درجتان)

من أهمّ وظائف اجللد :تنشيط الدورة الدّموية -تنظيم درجة حرارة اجلسم -تعزيز مناعة اجلسم.
.4
.5

يتكوّن الدّماغ من ثالثة أجزاء؛ اذكرها ،وارسم الدّماغ مع كافة البيانات 6( .درجات)
إنّ التدخني من أخطر اآلفات الصّحيّة واالجتماعية اليت تسهم يف تدهور اجملتمع .تكلّم باختصار عن أهمّ
أضرار التدخني مؤيدا قولك بالقرآن الكريم أو احلديث 5( .درجات)
وفقكم اهلل.

الشّهادة اإلعدادية العربية DEF Arabe

DEF : Session de juillet 2019

M. E. N / C.N.E.C.E

******

املركز الوطين لالمتحانات واملسابقات للتّربيّة ***امتحان شهادة إمتام الدّراسة اإلعدادية العربيّة
العلوم

الطبيعية )Sciences naturelles

Durée : 2h ****** Coef : 2

.1

عرّف اجلهاز اهلضمي ،واذكر أجزاءه 4( ............................درجات)

.2

اذكر أربعة من أهم الفيتامينات(...................................... .درجتان)

.3

اخرت تعريف اخللية مما يلي :جمموعة من اخلاليا املتشابهة وظيفيا -أصغر وحدة بناء ووظيفة يف
اجلسم -جمموعة أعضاء هلا وظيفة حمددة ( درجة واحدة)

.4

من أمراض املنتشرة اليت تصيب اجلهاز الدوري لإلنسان :ضغط الدّم .تكلّم بإجياز عن املرض من
حيث :األعراض ،والعالج ،والوقاية 5( .......درجات)

.5

إنّ املخدرات (املسكرات) من أخطر اآلفات الصّحيّة واالجتماعية اليت تسهم يف تدهور اجملتمع.
تكلّم

باختصار

عن

أهمّ

أضرار

التدخني

مؤيدا

قولك

احلديث4( .............................................................درجات)
.6

ارسم اجلهاز البولي مع كافة البيانات4(.................................... .درجات)

الشّهادة اإلعدادية العربية DEF Arabe

بالقرآن

الكريم

أو

DEF : Session d’Octobre 2020

وزارة الرتبية الوطنية

******

M. E. N / C.N.E.C.E

****** املركز الوطين لالمتحانات ومسابقات التّربيّة

امتحان شهادة إمتام الدّراسة اإلعدادية العربيّة  :دورة أكتوبر 2020
املادّة :العلوم الطبيعية Épreuve: Sciences Naturelles
املعامل  ****** Coef : 2 :املدّة Durée : 2h :
أسئلة
.1

ما املفاصل ،وما أنواعها (أشكاهلا) مع املثال 3 (...................................... .درجات)

.2

كيف حتافظ على صحة وسالمة اجللد؟  3 (...............................................درجات)

.3

اذكر ثالثة من أهم العناصر اليت يتكوّن منها الغذاء  3 (...............................درجات)

.4

ما الكبد؟ وأين يوجد يف جسم اإلنسان؟ وما وظيفته؟  (.............................درجتان)

.5

من األمراض اليت تصيب اجلهاز التنفسي :السلّ الرئوي .تكلّم عن السلّ الرئوي من حيث :األعراض،
والعالج ،والوقاية5 (.....................................................درجات)

.6

ارسم اجلهاز اهلضميّ مع كافة البيانات 4 ( ...............................................درجات)
وباهلل التوفيق

الشّهادة اإلعدادية العربية DEF Arabe

DEF : Session d’Août 2021

وزارة الرتبية الوطنية

******

M. E. N / C.N.E.C.E

****** املركز الوطين لالمتحانات ومسابقات التّربيّة

امتحان شهادة إمتام الدّراسة اإلعدادية العربيّة  :دورة أغطش 2021
املادّة :العلوم الطبيعية Épreuve: Sciences Naturelles
املعامل  ****** Coef : 2 :املدّة Durée : 2h :
أسئلة
)1

اهليكل العظمي 3(................................................................... :درجات)
أ .ما أهمية(وظائف) العظام يف اجلسم.
ب .اذكر أنواع العظام مع املثال.

)2

كيف حتافظ على صحة وسالمة اجلهاز العصيبّ؟  3(..........................درجات).

 )3ما مكونات الدّم؟ وما فصائل الدّم عند االنسان)؟  3( ..........................درجات).
 )4عرّف اجلهاز التنفسي ،واذكر ما يرتكب منه 3( ................................درجات).
 )5من األمراض املنتشرة يف اجملتمع املالي التيتانوس(الكزاز)  :Tétanosتكلّم عن املرض من حيث:
األسباب ،واألعراض ،والعالج ،والوقاية 4( ................ .درجات).
 )6ارسم مقطعا طوليا يف الكليّة مع كافة البيانات 4(.............................. .درجات).
وفقكم اهلل

الشّهادة اإلعدادية العربية DEF Arabe

