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اكتب (ي) في أحد المواضيع الثالثة اآلتية:
الموضوع األول:
هل تشكل خدمة المواطنين غاية الدولة؟
الموضوع الثاني:
" ال يوجد شخص حر ،و ال يمكن أن يوجد أبدا" .
انطالقا من اشتغالك على القولة ،بيِّن (بيِّني) ما إذا كانت حرية الشخص مستحيلة.
الموضوع الثالث:
" يشمل لفظ العلم أو المعرفة بالضرورة شيئين اثنين :الحقيقة و البداهة .فما ليس حقيقة ال يمكن أن يكون أبدا
موضوع معرفة .فلو فرضنا أن إنسانا ادعى أنه يعرف شيئا ما ثم تبيَّن الحقا أن معرفته تلك كانت خاطئة ،فعليه أن
يعترف أن ما كان يدعيه لم يكن حقي قة قط .و على غرار ذلك ،فكل حقيقة ال تقوم على البداهة ال تختلف في شيء عن
نقيضها .فال يكفي أن تكون المعرفة حقيقية فحسب ،بل ال بد أن تقوم على حقيقة بديهية...
إن البداهة ،إذن ،معيار كل حقيقة .و تعني البداهة التطابق التام بين تصور الشيء والكلمات التي يتم التعبير من
خاللها بوضوح عن هذا التصور .فال يكفي أن نمتلك الكلمات للتعبير عن األشياء كي تكون لنا حقيقة ،بل ال بد من
التطابق التام بين الكلمات و بين تصور األشياء .فلو كانت الكلمات وحدها كافية ،لكانت الببغاوات قادرة هي األخرى
على تعلُّم الحقيقة و قولها .إن البداهة بالنسبة للحقيقة كالنسغ أو العصارة بالنسبة للشجرة :فكلما ارتفع سائل النسغ في
جذع الشجرة و سرى و تدفق في أغصانها ،ازدادت حيوية الشجرة و نضارتها .و كلما قل ذلك التدفق أو انعدم،
اصفرت األوراق و باتت الشجرة معرضة للموت .إن البداهة من حيث هي وضوح الفكرة هي حياة الحقيقة" .
حلل (ي) النص و ناقشه (يه).
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المادة
الشعبة أو المسلك

عناصر اإلجابة وسلم التنقيط
توجيهات عامة
سعيا وراء احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحات و المترشحين ،يرجى من السيدات و السادة األساتذة المصححين أن يراعوا:
 مقتضيات المذكرة الوزارية رقم  142/04الصادرة بتاريخ  16نونبر  2007والمتعلقة بالتقويم التربوي بالسلك الثانوي التأهيلي لمادةالفلسفة ،وكذا المذكرة الوزارية رقم 14/ 093الصادرة بتاريخ  25يونيو  2014الخاصة باألطر المرجعية لمواضيع االمتحان الوطني الموحد
للبكالوريا ،مادة الفلسفة؛
 التعامل مع عناصر اإلجابة المقترحة ،بوصفها إطارا موجها يحدد الخطوط العامة للمنهجية وللمضامين المعرفية الفلسفية و القيم المنتظرتوفرها ،في إجابات المترشحين ،انسجاما مع منطوقات المنهاج الذي يعتبر المرجع الملزم ،مع مراعاة تعدد الكتب المدرسية المعتمدة ،وإبقاء
المجال مفتوحا أمام إمكانيات المترشحين إلغناء هذه اإلجابات وتعميقها؛
 توفر إجابات المترشحين على مواصفات الكتابة اإلنشائية الفلسفية :فهم الموضوع وتحديد اإلشكال المطروح ،تدرج التحليل والمناقشةوالتركيب ،سالمة اللغة ووضوح األفكار وتماسك الخطوات المنهجية....
توجيهات إضافية
 يتعين على السادة المصححين تثبيت نقط التصحيح الجزئي المفصلة على ورقة تحرير المترشح (ة) ،باإلضافة إلى النقطة اإلجمالية مرفقةبالمالحظة المفسرة لها؛
 يتعين على السادة المصححين مراعاة سلم التنقيط الذي يتراوح ما بين  20/00و  ،20/20وذلك ألن التقويم في مادة الفلسفة هو أساسا تقويممدرسي ،وبالتالي فمن غير المقبول قانونيا وتربويا أن يضع المصحح سقفا محددا لتنقيطه ،يتراوح مثال بين  20/00و  20/15بناء على تمثالت
خاصة حول المادة ،سيما أن األمر يتعلق بامتحان إشهادي محكوم بإطار مرجعي يتوقف عليه مصير المترشح.
 إن حصر التنقيط ما بين حد أدنى معين وحد أقصى يوقفه المصحح عند  12أو  13أو  14على  20مثال ،بالنسبة لمترشحي الشعب والمسالكالتي تشكل فيها الفلسفة مادة ُم َميِّزة(ذات المعامل 3و )4يحرم المترشحين من االستفادة من امتياز معامل المادة وخاصة المتفوقين منهم.
 ضرورة إخضاع كل ورقة تحرير حصلت على نقطة  20/03فما أقل للتداول داخل لجنة التصحيح ،بعد إخبار منسق اللجنة ،وذلك حرصاعلى الموضوعية المنصفة للمترشح ،والحرص على التصحيح المشترك كلما كان ذلك ممكنا.
 إذا توفرت في إجابة المترشح (ة) الشروط المنهجية والمضامين المعرفية المناسبة للموضوع ،وكانت هذه المضامين ال تتطابق مع عناصراإلجابة ،جزئيا أو كليا ،فإن المطلوب من المصحح أن يراعي في تقويمه بالدرجة األولى المجهود الشخصي المبني للمترشح (ة) في ضوء روح
منهاج مادة الفلسفة وإشكاالته و مطالب اإلطار المرجعي.
السؤال:
الفهم 4( :نقطة)
يتعين على المترشح (ة) في معالجته للسؤال أن يعبر عن إدراك مجاله (السياسة) و موضوعه ( مفهوم الدولة) ،وأن يبرز عناصر
المفارقة أو التقابل  :غاية الدولة خدمة المواطنين /غاية الدولة هي الدولة ذاتها .و أن يصوغ اإلشكال المرتبط بما إذا كانت غاية الدولة خدمة
المواطنين أم أن غايتها هي الدولة نفسها ،و أن يطرح أسئلت ه األساسية الموجهة للتحليل و المناقشة من قبيل :ما الدولة ؟ ما غايتها؟ هل تتحدد
هذه الغاية في خدمة المواطنين أم في خدمة نفسها ؟ و هل تساهم هذه الخدمة في ترسيخ مشروعية الدولة؟
و يمكن توزيع نقط الفهم على النحو التالي:
 تحديد مجال السؤال و موضوعه 01 :ن.
 إبراز عناصر المفارقة  01 :ن.
 صياغة اإلشكال و أسئلته األساسية الموجهة للتحليل و المناقشة 02 :ن.
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التحليل  5 ( :نقط )
يتعين على المترشح (ة) تحليل عناصر اإلشكال و أسئلته األساسية و الوقوف على األطروحة المفترضة في السؤال موظفا المعرفة
الفلسفية المالئمة ( من أفكار و مفاهيم و بناء حجاجي  ، ) ...وذلك من خالل تناول العناصر اآلتية:
ـ تعريف مفاه يم :الدولة من حيث هي تنظيم سياسي ينظم المجتمع عن طريق مؤسسات إدارية ،سياسية ،اجتماعية قانونية ...الغاية من حيث
هي تعبير عن هدف وجود الدولة و الذي يوجه عملها ...خدمة المواطنين أي تلبية حاجاتهم المختلفة بما يحقق رفاهيتهم؛
 غاية الدولة خدمة المواطنين؛ تعدد مجاالت الخدمة :صحة ،تعليم ،ترفيه ،نقل ،أمن... تسهر الدولة على ضمان العيش الجماعي و احترام الحريات؛ تستمد الدولة مشروعيتها من الخدمات التي تؤديها للمواطنين؛ في مقابل ذلك ،يكون المواطنون مطالبين باحترام قوانين الدولة و القيام بأدوارهم و واجباتهم...و يمكن توزيع نقط التحليل على النحو التالي:
 تحليل عناصر اإلشكال و أسئلته األساسية 02 :ن. توظيف المعرفة الفلسفية المالئمة: استحضار المفاهيم و االشتغال عليها  2ن البناء الحجاجي للمضامين الفلسفية  1نالمناقشة  05( :نقط)
يتعين على المترشح (ة) أن يناقش األطروحة المفترضة و طرح إمكانات أخرى تفتح أفق التفكير في اإلشكال ،ويمكن أن يتم ذلك من خالل
العناصر اآلتية:
 الدولة تخدم ذاتها لضمان استمرارها؛ قد تكون الدولة أداة لخدمة طبقة مجتمعية معينة؛ تحرص الدولة على سيادتها و سلطتها و لو بممارسة العنف...و يمكن توزيع نقط المناقشة على النحو اآلتي:
 مناقشة األطروحة التي يفترضها السؤال  03 :ن. طرح إمكانات أخرى تفتح أفق التفكير في اإلشكال 02 :ن.التركـيب 03( :نقط)
ي تعين على المترشح (ة) أن يصوغ تركيبا يستخلص فيه نتائج تحليله و مناقشته مع إمكانية تقديم رأي شخصي مدعم ،و يمكن أن يتم
ذلك من خالل إبراز أهمية الدولة في تنظيم المجتمع و توفير الخدمات للمواطنين ،والمراهنة على التكامل بين الدولة و مصلحة المواطنين...
و يمكن توزيع نقط التركيب على النحو اآلتي:
 خالصة التحليل والمناقشة  02 :ن. إبداء الرأي الشخصي المبني 01 :ن.الجوانب الشكلية ( )03موزعة على النحو اآلتي:
 تماسك العرض 01 :نقطة.
 سالمة اللغة  01 :نقطة.
 وضوح الخط 01 :نقطة.

""""""""""""

القولة
الفهـــــم  04( :نقط)
يتعين على المترشح (ة) في معالجته للقولة و المطلب المرفق بها أن يحدد موضوعها (مفهوم الشخص) ،وأن يصوغ إشكالها
المرتبط بحرية الشخص بين اإلمكان و االستحالة  .و يطرح أسئلته األساسية الموجهة للتحليل والمناقشة من قبيل :ما الشخص ؟ ما الحرية
؟ ما الضرورة ؟ و هل حرية الشخص ممكنة أم هي مستحيلة؟
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و يمكن توزيع نقط الفهم على النحو التالي:
 تحديد موضوع القولة 01 :ن.
 صياغة اإلشكال  02 :ن.
 صياغة األسئلة األساسية الموجهة للتحليل و المناقشة 01 :ن.
التحلـــيل 05( :نقط)
يتعين على المترشح (ة) في تحليل ه تحديد أطروحة القولة و شرحها ،و تحديد مفاهيمها و بيان العالقات التي تربط بينها ،و تحليل
الحجاج المعتمد في الدفاع عن تلك األطروحة ،و يمكن أن يتم ذلك من خالل تناول العناصر اآلتية:
 تحديد مفهومي الشخص و الحرية ؛ تعدد الضرورات التي يمكن أن يخضع لها الشخص :بيولوجية ،اجتماعية ،نفسية ،،أخالقية.... هذه الضرورات تجعل حرية الشخص مستحيلة؛ قد يعتقد الشخص أنه حر في إرادته و اختيار أفعاله ولكنه في الواقع جاهل باألسباب المتحكمة في كل ذلك؛و يمكن توزيع نقط التحليل على النحو التالي:
 تحديد أطروحة القولة و شرحها 02 :ن تحديد مفاهيم القولة و بيان العالقات بينها 02 :ن تحليل الحجاج المفترض أو المعتمد 01 :نالمناقشة  05( :نقط)
يتعين على المترشح (ة) أن يناقش األطروحة من خالل مساءلة منطلقاتها و نتائجها مع إبراز قيمتها و حدودها و فتح إمكانات
أخرى للتفكير في اإلشكال الذي تثيره ،و يمكن أن يتم ذلك من خالل العناصر اآلتية:
 إبراز قيمة األطروحة: التنبيه إلى الضرورات التي تحكم الشخص؛ الشخص كائن طبيعي خاضع لضرورات شأنه شأن باقي أشياء العالم... بيان حدود األطروحة: الشخص كائن واع ذو إرادة حرة؛ الشخص قادر على تجاوز الضرورات بعد فهمها و إدراكها؛ مسؤولية الشخص األخالقية و القانونية تفترض حريته...و يمكن توزيع نقط المناقشة على النحو اآلتي:
 التساؤل حول أهمية األطروحة بإبراز قيمتها و حدودها  03 :ن. فتح إمكانات أخرى للتفكير في اإلشكال الذي تثيره القولة 02 :ن.التركـيب 03( :نقط)
يتعين على المترشح (ة) أن يصوغ تركيبا يستخلص فيه نتائج تحليله و مناقشته مع إمكانية تقديم رأي شخصي مدعم ،و يمكن أن يتم
ذلك من خالل إبراز الطابع اإلشكالي لحرية الشخص مع التأكيد على قدرته على التكيف مع هذه الضرورات...
و يمكن توزيع نقط التركيب على النحو اآلتي:
 خالصة التحليل والمناقشة  01 :ن. أهمية اإلشكال ورهاناته 01 :ن. -إبداء الرأي الشخصي المبني 01 :ن.

الجوانب الشكلية 03( :نقط)
و يمكن توزيعها على النحو اآلتي:
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 تماسك العرض 01 :نقطة.
 سالمة اللغة  01 :نقطة.
 وضوح الخط 01 :نقطة.
القولة لديدرو.
النص:

""""""""""""""""""

الفهـــــم04(:نقط)
يتعين على المترشح (ة) في معالجته للنص أن يحدد موضوعه (مفهوم الحقيقة) ،و أن يصوغ إشكاله المتعلق بمعايير الحقيقة .و
يطرح أسئلته األساسية الموجهة للتحليل و المناقشة من قبيل :ما الحقيقة؟ كيف نميزها عن أضدادها؟ ما البداهة ؟ ما المعيار؟ و هل البداهة
هي المعيار الوحيد للحقيقة أم إن هناك معايير أخرى؟
و يمكن توزيع نقط الفهم على النحو التالي:
 تحديد موضوع النص 01 :ن.
 صياغة اإلشكال  02 :ن.
 صياغة األسئلة األساسية الموجهة للتحليل و المناقشة 01 :ن.
التحليل  5 ( :نقط )
يتعين على المترشح في تحليله تحديد أطروحة النص و شرحها ،و تحديد مفاهيمه و بيان العالقات التي تربط بينها ،و تحليل
الحجاج المعتمد في الدفاع عن تلك األطروحة التي مفادها أن البداهة هي المعيار الكافي للحقيقة ،و يمكن أن يتم ذلك من خالل تناول
العناصر اآلتية:
ـ تحديد مفاهيم النص :الحقيقة ،المعيار ،البداهة ،المعرفة ...و بيان العالقات التي تربط بينها ( تكامل ،تالزم ،تضمن)...
 تتأسس المعرفة على الحقيقة و البداهة؛ نقيض الحقيقة هو الخطأ؛ معيار الحقيقة هو البداهة؛ تعريف البداهة بكونها تطابقا بين تصور الشيء و اللفظ الدال عليه؛ البداهة تعني كذلك الوضوح التام للفكرة؛ اعتماد آليات في الدفاع عن األطروحة من بينها :المقارنة ،المثال ،المماثلة ...و يمكن توزيع نقط التحليل على النحو التالي:
 تحديد أطروحة النص و شرحها 02 :ن تحديد مفاهيم النص و بيان العالقات بينها 02 :ن تحليل الحجاج المعتمد 01 :نالمناقشة  05( :نقط)
يتعين على المترشح أن يناقش األطروحة من خالل مساءلة منطلقاتها و نتائجها مع إبراز قيمتها و حدودها وفتح إمكانات أخرى
للتفكير في اإلشكال الذي يثيره النص ،و يمكن أن يتم ذلك من خالل العناصر اآلتية:
 إبراز قيمة األطروحة: التأكيد على أهمية البداهة بوصفها معيارا للحقيقة؛ قيمة المعرفة رهينة باما تقدمه من حقائق؛ إبراز حدود األطروحة: تعدد معايير الحقيقة؛ اختالف مفهوم البداهة حسب المجاالت و المذاهب؛ ال مكان للبداهة في مجال تفسير الظواهر الطبيعية...و يمكن توزيع نقط المناقشة على النحو اآلتي:
 التساؤل حول أهمية األطروحة بإبراز قيمتها و حدودها  03 :ن. -فتح إمكانات أخرى للتفكير في اإلشكال الذي يثيره النص 02 :ن.
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التركـيب 03( :نقط)
يتعين على المترشح (ة) أن يصوغ تركيبا يستخلص فيه نتائج تحليله و مناقشته مع إمكانية تقديم رأي شخصي مدعم ،و يمكن أن
يتم ذلك من خالل إبراز الطابع اإلشكالي لمعايير الحقيقة مع أهمية المنظور التكاملي في هذا المجال.
و يمكن توزيع نقط التركيب على النحو اآلتي:
 خالصة التحليل والمناقشة  01 :ن. أهمية اإلشكال ورهاناته 01 :ن. إبداء الرأي الشخصي المبني 01 :ن.الجوانب الشكلية 03( :نقط)
و يمكن توزيعها على النحو اآلتي:
 تماسك العرض 01 :نقطة.
 سالمة اللغة  01 :نقطة.
 وضوح الخط 01 :نقطة.
مرجع النص:
;Thomas Hobbes ; De La nature humaine ; Edition électronique réalisée par Jean-Marie Tremblay
2002 Québec Canada; ch 6 ; p 36
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االمتحان الوطين املوحد للبكالوريا
2017
NS 12
2

المعامل

اللغة اإلجنليزية

مدة
اإلجناز

2

المركز الوطني للتقويم
واالمتحانات والتوجيه

كل مسالك الشعب العلمية والتقنية واألصيلة ومسالك البكالوريا املهنية

اللغة اإلجنليزية:
كل مسالك الشعب العلمية والتقنية:
واالصيلة ومسالك البكالوريا املهنية

 على2 :الصفحة

5

I. COMPREHENSION

NS 12
(15 POINTS)
BASE ALL YOUR ANSWERS ON THE TEXT.

A. COMPLETE THE FOLLOWING CHART.
MAIN IDEA

(3 pts)
PARAGRAPH NUMBER

a. Reasons for taking selfies

...........

b. Definition of a selfie

...........

c. Examples of selfie accidents

...........

d. Quan-Haase’s views on selfies
B. ANSWER THESE QUESTIONS.

5

(4 pts)

1. What did the survey conducted by Sumsung show?
................................................................................
2. Name two purposes for posting selfies:
a.

.........................................................................

b.

.........................................................................

3. How did the Spanish man lose his life?
................................................................................
C. COMPLETE THE FOLLOWING SENTENCES. (3 pts)
1. It was in 2011 that Jennifer Lee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
......................................................................................
2. Warning people of the dangers of taking selfies can limit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................................................................... ..
3. In a society of a Net Visual Culture, people . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..................................................................................

ال يكتب أي شيء
في هذا اإلطار
5
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D. FIND IN THE TEXT WORDS WHICH MEAN ALMOST THE SAME AS: (3 pts)
1. trainer
(paragraph 1) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. electric shock (paragraph 4) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. to start
(paragraph 5) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E. WHAT DO THE UNDERLINED WORDS IN THE TEXT REFER TO?
1. them
2. the driver

(2 pts)

(paragraph 3) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(paragraph 4) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. LANGUAGE
(15 POINTS)
A. FILL IN THE GAPS WITH THE APPROPRIATE WORDS FROM THE LIST.
promotion

- source

-

academic

-

code

-

(2 pts)

growth

1. John hasn’t been successful in his . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . studies.
2. Rapid population . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . is a big challenge to many African countries.
B. GIVE THE CORRECT FORM OF THE WORDS IN BRACKETS.

(2 pts)

1. “Do they intend to (emigration) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . to Canada this year?”
2. Our school works in (partner). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . with local NGOs to fight drug addiction.
C. FILL IN THE GAPS WITH THE APPROPRIATE WORDS FROM THE LIST. (2 pts)
when

- who

- whose - what

- which

1. Amina was in France . . . . . . . . . . . . . her brother got married.
2. It is Mr Clark . . . . . . . . . . . . . will give a speech at the opening ceremony.
D. REWRITE THE SENTENCES BEGINNING WITH THE WORDS GIVEN. (3 pts)
1. “Can you show me how to use the interactive whiteboard, please?” Pamela asked.
Pamela asked me. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Many schools have installed surveillance cameras.
Surveillance cameras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Your electricity supply was cut off because you didn’t pay the bill.
Your electricity supply wouldn’t have been cut off if . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ال يكتب أي شيء
في هذا اإلطار
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E. JOIN THE PAIRS OF SENTENCES WITH THE LINKING WORDS GIVEN. (2 pts)
1. Ahmed joined his friends in the café. He wanted to watch the Champions League Final. (in order to)

........... ......................................................................
2. Kate is just seventeen. She has written two books. (although)
.................................................................................
F. MATCH EACH EXPRESSION TO ITS APPROPRIATE FUNCTION. (4 pts)
Expressions
1.
2.
3.
4.

Functions

“May I use the multimedia room on Monday morning?”
“I’m afraid I don’t share your view.”
“What should I do to join literacy classes?”
“Let’s go skateboarding this afternoon.”

1...............
III. WRITING

a. asking for advice
b. expressing disagreement
c. making a suggestion
d. responding to bad news
e. asking for permission

2................. 3................ 4...................

(10 POINTS)

DO TASKS 1 AND 2

TASK 1: Complete the following paragraph.

(4 pts)

I’m happy with my school, but I think it still needs some improvements. First, we need a multi-media room
to help us do our research projects. Second, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

ال يكتب أي شيء
في هذا اإلطار
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TASK 2 : ( 6 pts)
This is part of an email you received form an English friend. Write an answer to your friend.

Dear Danny,
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.......... ......................................................................
........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
DO NOT WRITE YOUR NAME OR SIGN THE EMAIL.

ال يكتب أي شيء
في هذا اإلطار
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المادة
الشعبة أو المسلك

[1] A selfie is a self-portrait photo taken with a digital
camera or camera phone held in the hand or supported by a stick.
Selfies are often posted on social networking services such
as Facebook, Instagram and Twitter. The photo messaging application
Snapchat is also largely used to send selfies. The term ‘selfie’ was first
used in January 2011 by Jennifer Lee, a life-style coach.
[2] Initially popular among young people, selfies have gained
wider popularity over time. A survey conducted by Samsung found
that they constitute 30% of the photos taken by people aged 18–24. In
a society in which images have become a growing means of
communication, it has become accepted, and almost expected, for
people to post selfies.
[3] Many people send selfies to give a pleasing image of themselves and display their physical
portraits. Some users of Snapchat choose to send intentionally unattractive selfies to their friends
for comic purposes. For Patricia Wallace, author of The Psychology of the Internet, some people may just use
them to share a funny or spontaneous moment with others.
[4] However, according to Zlatan Krizan, a professor of psychology at Iowa State University, people
may engage in dangerous activities to take a selfie that attracts attention. In the USA, a 32-year-old woman
from North Carolina was driving when her vehicle hit a tree and burst into flames moments after posting
selfies online. Luckily, the driver was unharmed. A 21-year-old Spanish man died from electrocution after
climbing on top of a train to take a selfie. In Russia, a teenager died while trying to take a selfie on a railway
bridge.
[5] Anabel Quan-Haase, a professor at the
University of Western Ontario, points out that "as a
society, we have moved toward a new type of Net
Visual Culture, where we are attracted by pictures
of others and descriptions of events. We want to
show people what our lives are like. Sometimes, this
can be achieved only through taking risks". Given
the number of selfie-related injuries and deaths
occurring recently in different countries, it is a must
for officials to launch campaigns to warn people of
the dangers of taking selfies.
Adapted from: www.livescience.com & nobullying.com
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Texto A
(Ikram, de origen marroquí, residente en Terrasa (Cataluña), habla de su trayectoria personal y profesional.)

“Nací en Tánger. Soy la cuarta de ocho hermanos. Cuando mi padre murió, mi madre
decidió quedarse en España. A los ocho años, le dije a mi madre que quería ser policía. Ella se
rió y dijo que era una tontería y que “cuando sea adulta se le pasará”. Pasando los años, yo
cada día tenía más claro que quería ser policía porque me gusta mucho el trabajo que hacían y
la policía que veía en mi barrio me parecía cercana. A los 18 años saqué el bachiller en
Ciencias Sociales. Después aprobé en la Policía Local de Terrasa (…) y la verdad es que ha
sido “un regalo”. Hace 7 años que soy policía (…) mis compañeros varones se portan bien, son
respetuosos y serviciales… Estoy contenta. El hecho de ser mujer y policía es un poco
complicado porque no es fácil ya que durante muchos años ha sido un trabajo de hombres.
Pero, bueno, en los últimos años, las mujeres hemos decidido formar parte de este trabajo. La
verdad es que cuando uno quiere alcanzar una cosa, tiene que trabajar cada día y duramente, y
claro el premio llega. Hay que ser valientes, hay que educar a nuestros hijos sobre todo las
chicas (…) y hacerles creer que pueden ser lo que ellas quieran ser y el hecho de ser una mujer
no es un problema. Las mujeres pueden llegar al puesto que quieran si tienen voluntad, coraje y
esperanza en la vida. Nosotras también somos capaces de hacer eficientemente cualquier
trabajo”.
Transcripción adaptada de una entrevista en Plataforma Ciudadanía y Diversidad PSC

Texto B

AVISO
Se comunica a todo el personal que el próximo lunes 18 de enero de 2017, se celebrará el 25°
aniversario de la constitución de la empresa. El acto tendrá lugar a las 20 horas en la sede de la empresa
que se encuentra en calle José Abascal, 2 – 4° Piso, Madrid. Asistirán el presidente del grupo y los
directores de los equipos directivos de los diferentes establecimientos hoteleros. Para la ocasión, los
asistentes degustarán una cena que será elaborada por nuestros mejores chefs. Los empleados que
quieran celebrar el acontecimiento deberán avisar una semana antes de la fecha señalada enviando un
mensaje “cuenten conmigo” al e-mail: compras@parador.es
Atentamente
Adaptado de: www .bistree.com
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I. COMPRENSIÓN: 15 PUNTOS
1. Lee el texto “A” y contesta: (12 puntos)
1.1 Marca con una (X) el título adecuado: (2ptos.)
a. Infancia de una policía
c. Problemas de una mujer

b. Consejos de una mujer
d. Un sueño cumplido

1.2 Di si es Verdadero o Falso : (4 ptos.)
V
a.
b.
c.
d.

F

Ikram no obtuvo su bachillerato.
Desde niña Ikram soñaba con ser policía.
Acaba de entrar en la Policía.
Ikram se lleva mal con sus compañeros de trabajo.

1.3 Contesta las preguntas siguientes: (6ptos.)
a. ¿Quién es Ikram? (2ptos.)
►.………………………………………………………………………………………………...……
…………………………………………………………………………………………………............
b. Según Ikram, ¿Cómo es el trabajo de una mujer policía? ¿Por qué? (2ptos.)
►.…………………………………………………………………………………………...…………
…………………………………………………………………………………………………............
c. ¿Qué consejos da Ikram a las mujeres? (2ptos.)
►.………………………………………………………………………………………………...……
………………………………………………………………………………………………….......
2. Lee el texto “B” y contesta: (3 puntos)
2.1. Completa el recuadro con la información del texto “B”: (3ptos.)
El acontecimiento

.………......………..
.................................
.................................
.................................

La fecha

La hora

.………..
...............
...............

.………

El lugar

.….……….
...................
...................
...................

Los asistentes

.………...............….……
.………...............….……
.….................…….….…

...........................................

La comida

.………...…

ال ٌكتب أي شًء
فً هذا اإلطار
5

عهى

3
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 انموضوع- 2017  اندورة انعادٌت- االمتحان انوطنً انموحد نهبكانورٌا
 انهغت اإلسبانٍت – كم مسانك انشعب انعهمٍت وانتقنٍت واألصٍهت:مادة

II. LENGUA Y COMUNICACIÓN : 15PUNTOS
1. Léxico :(4 puntos)
1.1. Marca con una (X) la palabra intrusa: (4ptos.)
A
B
Abuelos
Respetuoso
Hermanos
Educado
Vecinos
Sociable
Primos
Antipático

C

D

Hospital
Pensión
Hostal
Hotel

Taxista
Periodista
Turista
Electricista

2. Gramática : (7 puntos)
2.1. Conjuga los verbos entre paréntesis en el tiempo y modo indicados: (3ptos.)
Presente de indicativo
a. Muchas chicas (soñar) ……………...……..con ser policías.
b. Ikram (conseguir) ……….......…………..realizar su sueño.

Pretérito perfecto de indicativo

c. Nosotras (llegar)……….…..........a los puestos que queramos. Futuro simple
2.2. Subraya la opción correcta: (3ptos.)
a. Es aconsejable que los padres (educan - eduquen - educaran) bien a sus hijas.
b. Antes, no (había - ha habido - habría) tantas mujeres policías como ahora.
2.3. Sustituye lo subrayado por los pronombres personales adecuados: (1pto.)
►.………….................................…………………

-

El personal celebrará el acto en Madrid.

-

El empleado envía un correo electrónico a la empresa. ►.…………….................................………………

3. Funciones comunicativas: (4 puntos)
3.1. Relaciona la función comunicativa con la expresión adecuada: (2ptos.)

Ikram acaba de aprobar el examen de policía y se lo comunica a su madre. Ésta recibe la noticia con
mucha alegría.
Expresiones

Función
-Expresar alegría

a.
b.
c.
d.

¡Qué va!
¡Qué lástima!
¡No me digas!
¡Qué bien!

ال ٌكتب أي شًء
فً هذا اإلطار
5

عهى

4
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3.2. Completa el diálogo expresando la función indicada: (2ptos.)

Hoy Ikram cumple 28 años. Su compañero Javier, la felicita.
-

Ikram: Mira, Javier, hoy es mi cumpleaños.
Javier: (Felicitar)..........................................................................................................................................
Ikram: Muchas gracias.

III. EXPRESIÓN ESCRITA: 10 PUNTOS
NB. Tienes que hacer los dos temas de expresión escrita.

-Tema 1: (4 puntos)
Completa el texto con los elementos (a – b – c – d ) del recuadro:
a. dar clases de dibujo y pintura
d. Soy licenciada

/

b. que tenga que ver /

c. Arte y Producción Artística /

(.......) en Bellas Artes, con un premio al mejor expediente académico. Tengo un máster en (.......), por lo que
mi intención es poder (.......) También estoy interesada en cualquier trabajo (.......) con la rama de Bellas Artes.

-Tema 2: (6 puntos)
¿Te gustaría trabajar de policía? ¿Por qué?
Habla de lo que más te gusta y de lo que menos de esta profesión (el sueldo, el horario, la autoridad,
mantener la seguridad, obedecer las órdenes de los superiores, cambio frecuente de lugar de trabajo…..)
(Escribe unas 10 líneas)
►........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

ال ٌكتب أي شًء
فً هذا اإلطار
االمتحان انوطنً انموحد نهبكانورٌا  -اندورة انعادٌت  - 2017انموضوع
مادة :انهغت اإلسبانٍت – كم مسانك انشعب انعهمٍت وانتقنٍت واألصٍهت
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انصفحت :

5

عهى

............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

ال تكتب أٌت إشارة تدل عهى هوٌت انمتزشح (ة)
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BAREMO Y CORRECCIÓN
(La nota final es sobre 20)
NB. En el apartado de COMPRENSIÓN no se sancionarán los errores gramaticales.
I.

COMPRENSIÓN: 15 PUNTOS
1. Lee el texto (A) y contesta: (12 puntos)
1.1 Marca con una (X) el título adecuado: (2ptos.)
Un sueño cumplido

X

1.2 Di si es verdadero o falso :(4 ptos)
V
Ikram no obtuvo su bachillerato.
Desde niña Ikram soñaba con ser policía.
Acaba de entrar en la Policía.
Ikram se lleva mal con sus compañeros de trabajo.

F
x

x
x
x

1.3 Contesta las preguntas siguientes :(6ptos.)
a. Es una chica marroquí, nació en Tánger, vive en Terrasa, es de una familia numerosa.
(2ptos.)
b. Es un trabajo muy complicado y duro porque durante muchos años, ha sido un trabajo de
hombres. (2ptos.)
c. Que sean valientes, que confíen en ellas mismas y que tengan voluntad, coraje y
esperanza.(2ptos.)

2. Lee el texto B y contesta:
2.1. Completa el recuadro con la información del texto “B”: (3 ptos)
El acontecimiento
(0,5 pto.)

El 25°aniversario
de la constitución
de la empresa

II.

La fecha
(0,5 pto.)

Lunes 18 de
enero de 2017

La hora
(0,25pto.)

El lugar
(0,5 pto.)

20h00

Sede de la
empresa en
Madrid

Los asistentes
(0,75 pto.)

-El presidente del grupo
- Los directores de los
diferentes
establecimientos
hoteleros
- Los empleados
interesados

LENGUA Y COMUNICACIÓN : 15 PUNTOS
1. Léxico :(4 puntos)
1.1. Marca con una (X) la palabra intrusa:
A. Vecinos

B. Antipático

C. Hospital

D. Turista

La
comida
(0,5 pto.)

La cena
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 – عناصر اإلجابت2017  الدورة العاديت- االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا
 اللغت اإلسبانيت – كل مسالك الشعب العلميت والتقنيت واألصيلت: مادة-

2. Gramática :(7 puntos)
2.1. Conjuga los verbos entre paréntesis en el tiempo y modo indicados :(3ptos.)
a.
sueñan
b.
ha conseguido
c.
llegaremos
2.2. Subraya la opción correcta :(3ptos.)
a. ........................eduquen........................
b. ........................ había........................
2.3. Sustituye lo subrayado por los pronombres personales adecuados :(1 pto.)
-........................lo celebrará........................
-........................le envía........................
3. Funciones comunicativas:(4 puntos)
3.1. Relaciona la función comunicativa con la expresión adecuada:(2ptos.)
Función
Expresar alegría

Expresiones
d. ¡Qué bien!

3.2. Completa el diálogo expresando la función indicada: (2ptos)
Hoy Ikram cumple 28 años. Su compañero Javier, la felicita.
 Ikram: Mira, Javier, hoy es mi cumpleaños.
 Javier: (Felicitar) ¡Feliz cumpleaños! - ¡Felicidades! – ¡Que cumplas muchos más!
 Ikram: Muchas gracias.

III.

EXPRESIÓN ESCRITA: 10 PUNTOS
NB. Tienes que hacer los dos temas de expresión escrita.

-Tema 1: (4 puntos)
Completa el texto con los elementos del recuadro
........(d)........ (c)........ (a) ........ (b)

-Tema 2: (6 puntos)
¿Te gustaría trabajar de policía? ¿Por qué?
Habla de lo que más te gusta y de lo que menos de esta profesión (el sueldo, el horario, la
autoridad, mantener la seguridad, obedecer las órdenes de los superiores, cambio frecuente de
lugar de trabajo…..)
Criterios
-

Pertinencia
Coherencia
Cohesión
Vocabulario
Corrección lingüística

Puntuación
2 ptos.
1 pto.
1 pto.
1 pto.
1 pto.

الصفحة
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302333333023
A) Wenn morgens der Wecker klingelt, steht Harald Müller als erster auf und macht das
Frühstück. Dann weckt er seine Frau und die beiden Kinder. Er ist schon seit 6 Jahren
Hausmann. Damals, nach der Geburt des ersten Kindes, war für das Ehepaar nur eines klar:
Einer von beiden musste auf seinen Beruf verzichten, um für das Kind und den Haushalt zu
sorgen. Die Großeltern wollten zwar gern helfen, aber sie wohnten außerhalb der Stadt.
B) Harald wurde früher als Verkäufer in einem Kiosk nicht besonders gut bezahlt. Seine Frau
Christine verdiente ein bisschen mehr. Sie war Krankenschwester und liebte ihren Beruf. Im
Krankenhaus hatte man ihr eine neue Arbeitsstelle angeboten. Deshalb fragte sie ihren Mann,
ob er sich nicht um das Kind und den Haushalt kümmern will. Das Gespräch zwischen den
beiden Eheleuten war sehr ernst und dauerte lange. Aber am Ende war Harald damit
einverstanden.
C) So kam er zu seiner neuen Beschäftigung. Das bedeutete für ihn eine große Arbeit. In
Abendkursen an der Volkshochschule lernte er nun zu kochen, Wäsche zu waschen und
Knöpfe anzunähen, und Christine zeigte ihm, wie man ein Baby badet und anzieht. Bald
verstand er, dass der Haushalt mit zwei Kindern ein richtiger Beruf ist.
D) Haralds Tag ist voll: Heute Morgen hat er die Wäsche gewaschen und das Essen gekocht.
Am Nachmittag muss er dem Sohn bei Hausaufgaben helfen und mit der Tochter zum Arzt
gehen. Die Kleine hat Halsschmerzen. Sie hat sich beim Baden erkältet. Sicher wird sie ein
Medikament aus der Apotheke brauchen. Danach muss Harald noch einige Lebensmittel
einkaufen. Das macht ihm am meisten Spaß. Er vergleicht die Preise und lässt sich nicht alles
gefallen. Die Hausfrauen aus der Nachbarschaft haben Respekt vor ihm. Er ist stolz darauf,
dass er von ihnen als "Kollege" akzeptiert wird.

(www.ralf-kinas.de/lvharald.html)
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المعامل
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المركز الوطني للتقويم
واالمتحانات والتوجيه

اللغة األلمانية

مدة
اإلنجاز

كل مسالك الشعب العلمية والتقنية واألصيلة
اللغة األلمانية:

كل مسالك الشعب العلمية والتقنية:
واالصيلة

5

 على2 :الصفحة

I. LESEN

15 Punkte

A. Welcher Titel passt zum Text? Kreuzen Sie an! 2 Punkte
1) Streit um Haushalt

2) Ein Mann im Haus

B. Ordnen Sie folgende Informationen den Personen im Text zu! Schreiben Sie! 5 Punkte
………………………….

lebten nicht in der Nähe.

……………………........

verdiente nicht viel Geld.

……………….…………

mag ihre Tätigkeit.

………………………….

muss seine Hausaufgaben machen.

………………………….

ist krank geworden.

C. Richtig oder falsch? Kreuzen Sie an und begründen Sie aus dem Text!

Der Sohn
Die Großeltern
Christine
Die Tochter
Harald

4 Punkte
R

F

1. Christine wurde besser bezahlt als ihr Mann.
Begründung:…………………………………………………………………….…….…..
…………………………………………………………………………………………… .
2. Harald hat die Hausarbeit im Unterricht gelernt.
Begründung: …..…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….. .
D. Antworten Sie auf folgende Fragen!

4 Punkte

1. Was war Harald früher von Beruf?
……………………………………………………………………………………………………………. .
2. Von wem wird Harald als Hausmann respektiert?
……………………………………………………………………………………………………………. .

ال يكتب أي شيء
في هذا اإلطار
5

على
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II. SPRACHE UND KOMMUNIKATION

15 Punkte

A. Suchen Sie das Gegenteil im Textabschnitt B!
1) schlecht ≠ ……………...……..
3) kurze
≠ …………………….

2 Punkte
2) alte
≠……………………………
4) Anfang ≠………………….….……..

B. Was passt zusammen? Schreiben Sie aus der Liste!
1) Essen

…………….…………

2) Brot

…………..…………..

3) Kinder

………………………

4) Küche

………………………

C. Welche Ergänzung ist richtig? Kreuzen Sie an!
1) Brenda kochte Suppe,…

2 Punkte

kochen
aufräumen
backen
erziehen

4 Punkte

3) Ich bin der Meinung,…

a) als Jürgen im Garten arbeitete.

a) dem Ehemann beim Haushalt zu helfen.

b) wenn Jürgen im Garten arbeitete.

b) dass der Ehemann beim Haushalt helfen soll.

2) Früher…

4) Die Frau…

a) erziehte man die Kinder nicht so frei.

a) meines älteren Bruders kocht gern.

b) erzog man die Kinder nicht so frei.

b) meiner älteren Bruder kocht gern.

D. Aktiv oder Passiv? Kreuzen Sie an!

3 Punkte
Aktiv

1) Die Situation von Harald wird nicht von allen verstanden.
2) Haralds Sohn wird bald sechs Jahre alt.
3) Zu Hause wird heute über den Haushaltsplan diskutiert.

Passiv

ال يكتب أي شيء
في هذا اإلطار
على
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E. Ergänzen Sie richtig! a, b oder c?

3 Punkte

Karl und ich sind schon seit 10 Jahren verheiratet. Wir haben zwei kleine Kinder. Ich mache den ganzen
Haushalt allein, und außerdem………... . Mein Mann macht nichts. ……………, spielt er vielleicht fünf
Minuten mit den Kindern und dann……... .
a) setzt er sich vor den Fernseher
b) bin ich halbtags bei der Arbeit
c) Wenn er abends um 19 Uhr nach Hause kommt
F. Welcher Satz hat dieselbe Bedeutung? Kreuzen Sie an! 1 Punkt
„Ich habe keine Lust zu kochen“.

Ich will nicht kochen.
Ich darf nicht kochen.

III. SCHREIBEN

10 Punkte

A. Ergänzen Sie den folgenden Dialog aus der Liste! 4 Punkte
■
■
■
■

Das alles bringe ich mit, wenn ich Sven vom Kindergarten abhole.
Die habe ich in den Schrank gehängt.
Was kaufst du denn ein?
Auch meinen weißen Pullover finde ich nicht.

Jürgen : Brenda, wo ist denn meine blaue Hose?
Brenda: …………………………………………………….…..…………..……………………..…………..….
Jürgen :…………………………………………………….…………………..…… ……...................................
Brenda: Den wasche ich erst morgen. Heute habe ich keine Zeit. Ich gehe jetzt einkaufen.
Jürgen : ……………………………………………………………………..…………………………………...
Brenda: Wir brauchen noch Gurken für den Salat, Brot und Obst.
Jürgen : ……………………………………………………………………..….……………………………….
Brenda: Prima! Dann wasche ich mal deinen Pullover und mache das Mittagessen.

ال يكتب أي شيء
في هذا اإلطار
5

على
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B. Schreiben Sie eine E-Mail!

6 Punkte

Ihr deutscher Freund Paul erzählt Ihnen in seiner letzten E-Mail über den Haushaltsplan seiner Familie. Er muss
jeden Tag sein Zimmer aufräumen und das Bad putzen. Er möchte gern wissen, wie das bei Ihnen ist. Antworten
Sie ihm und gehen Sie dabei auf folgende Punkte ein:
1. Danken Sie ihm für seine E-Mail.
2. Wer macht was zu Hause? (Vater, Mutter, Geschwister und Sie selbst / Putzen, waschen, spülen, kochen,
aufräumen, einkaufen…)
3. Fragen Sie ihn, ob es bei ihm Streit über den Haushalt gibt.
(Schreiben Sie 60 bis 80 Wörter!)
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..………………………………

ال يكتب أي شيء
في هذا اإلطار
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المادة
الشعبت أو المسلك

I. LETTURA
Leggi il testo e rispondi alle domande.

Salah, 25 anni, nato a Khouribga, in Marocco, vive a Parigi da tre anni dove fa l’ingegnere
elettrico. A settembre è tornato in vacanza a San Salvo, in Italia, su quella spiaggia, dove aveva
fatto il commerciante ambulante per dieci anni, da quando era un bambino. D’estate vendeva,
insieme al padre, fazzoletti a San Salvo e d’inverno tornava a studiare in Marocco. Nel 2011 è
partito a Parigi, dove ha ottenuto il diploma di ingegnere. Parla molto bene quattro
lingue: francese, inglese, arabo e italiano, e adesso sta imparando anche lo spagnolo.
“D’estate io e la mia famiglia ci trasferivamo dal Marocco a Montaquilla, in Molise, ma ogni
giorno andavamo a San Salvo. Novanta chilometri in bus o in treno, dal martedì alla domenica.
Portavo sulle spalle i prodotti che vendevo al doppio, sotto il sole e sulla sabbia, per mantenermi
gli studi e aiutare mio padre”. Anni difficili ma non infelici: “Ho servito tanti clienti, e mi sono
fatto tanti amici italiani, francesi, tedeschi e inglesi. Mi sono sempre sentito amato, e non ho mai
sofferto di razzismo.”
Prima ha avuto la maturità scientifica in Marocco poi una laurea in ingegneria elettrica in
Francia. Oggi Salah fa l’ingegnere elettrico a Parigi in una grande azienda francese di lavori
pubblici. Per Salah Parigi è una città che corre sempre veloce, però ci sta bene anche se gli
mancano la sua famiglia e l’Italia.

Poche settimane fa Salah è tornato a salutare i suoi vecchi amici a San Salvo: “Ho fatto un
giro sulla spiaggia, e si sono mostrati tutti contenti di rivedermi e di sapere che sono riuscito nella
vita. L’anno prossimo ripasserò a trovarli, e magari prenderò un ombrellone come tutti gli altri.”
“Io vedo il mio futuro in Marocco non in Francia. Il mio sogno è tornare in Marocco. Vorrei
contribuire allo sviluppo del mio Paese, che è già in crescita.”

االمتحان الوطين املوحد للبكالوريا
2017
NS 21
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المعامل

2
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 على2 :الصفحة

I. LETTURA
Prova

A(

(1 punto)

Scegli il titolo più adeguato al testo. ((
1. Salah, uno studente marocchino in Italia



2. Salah, un ingegnere formato in Italia



3. Salah, da venditore a ingegnere



Prova

B(

(6 punti)

Segna con una croce (X) se queste affermazioni sono vere o false:
1
2
3
4
5
6
Prova

C(

(1 punto per risposta)

AFFERMAZIONI
Salah studia in Francia.
In Italia, Salah lavorava con suo padre tutto l’anno.
Salah ha conosciuto amici stranieri al mare in Italia.
Salah ha fatto gli studi superiori in Italia.
Adesso Salah vive con la famiglia in Francia.
Salah vorrebbe passare il resto della sua vita in Francia.
(2 punti)

Completa le frasi con le informazioni del testo.
1. Salah vendeva fazzoletti sulla spiaggia per:
a. ________________________________
b. ________________________________
2. Le vacanze prossime, Salah andrà a San Salvo per:
a. ________________________________
b. ________________________________

(0.5 per risposta)

V

F

ال يكتب أي شيء
في هذا اإلطار
5

على

Prova

3
D(

: الصفحة

- 2017

NS 21

(3 punti)

Trova nel testo parole che hanno i seguenti significati:
1. apprendendo (paragrafo 1)
2. ottenuto
(paragrafo 3)
3. desiderio
(l’ultimo paragrafo)
Prova

E(

=
=
=

(1 punto per risposta)

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

(3 punti)

A che cosa si riferiscono le parole evidenziate nel testo?
1. DOVE

=

2. GLI

=

3. LI

=

(1 punto per risposta)

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

(TOTALE

/15)

II. RIFLESSIONE SULLA LINGUA
Prova

A(

(4 punti)

Completa le frasi con la forma adeguata dei verbi tra parentesi.

(1 punto per risposta)

1. Ieri (fare) ________________ l’esame di storia, ma purtroppo non ho risposto a tutte le domande.
2. Credo che i giovani (usare) ________________ troppo l’x-box.
3. Se Maria mi chiedesse scusa, la (perdonare) ________________.
4. Ieri Gianna stava male, perciò (chiamare) ________________ il medico.
Prova

B(

(3 punti)

Scegli la parola giusta fra quelle proposte.

(0,5 per risposta)

Le mattine del signor Marini sono tutti – tutto – tutte uguali: alle otto e un quarto esce di – con – in
casa, cammina per dieci minuti o – e – ma arriva alla fermata della metropolitana. Non prende mai la
macchina per – a – di andare in ufficio. Invece – Infatti – Intanto, lui ama veramente la sua città: la –
lei – le vuole senza traffico e senza smog.

ال يكتب أي شيء
في هذا اإلطار
على
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(3 punti)

Completa il testo scegliendo le parole dalla lista.

(1 punto per risposta)

lavoro – presto – scrivo – tardi – vivo
Ciao! Mi chiamo Laura Pausini, ho 43 anni e sono di Faenza in provincia di Ravenna. ________________
a Milano e ho una figlia che si chiama Paola. Viaggio molto per ________________ . Di solito mi sveglio
alle 10 perché vado a dormire molto ________________ . Canto tutto il giorno e la sera sento la musica .
A cena mi piace mangiare le tagliatelle.
Prova

D(

(1 punto)

Cancella la parola che non appartiene al gruppo.

(0,5 per risposta)

Esempio: parrucchiera – infermiera – cameriera – straniera
1. poltrona – sedia – libreria – doccia
2. naso – braccio – orecchio – occhio

Prova

D(

(4 punti)

Abbina l’espressione alla funzione.

1.
2.
3.
4.

(1 punto per risposta)

Questo è Carlo, il mio compagno di classe.
Io al posto tuo non userei troppo il cellulare.
Credo che gli italiani usino molto le mani quando parlano.
Prendete i vostri quaderni!

a.
b.
c.
d.
e.
f.

consiglio
ordine
opinione
presentare
frequenza
invito

1

2

(TOTALE

3

4

/15)

ال يكتب أي شيء
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III. PRODUZIONE SCRITTA
Scrivi un’email a un tuo amico italiano per parlargli di cosa vuoi fare dopo la maturità (il baccalaureat).
(Devi scrivere circa 100 parole)

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(TOTALE

/10)
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المادة
الشعبة أو المسلك

الرياضيات

مدة اإلنجاز

3

شعبة العلوم التجريبية بمسالكها

المعامل

7

تعليمات عامة
 يسمح باستعمال اآللة الحاسبة غير القابلة للبرمجة ؛ يمكن للمترشح إنجاز تمارين االمتحان حسب الترتيب الذي يناسبه ؛ -ينبغي تفادي استعمال اللون األحمر عند تحرير األجوبة .

مكونات الموضوع
 يتكون الموضوع من ثالثة تمارين و مسألة ،مستقلة فيما بينها ،و تتوزع حسب المجاالت كما يلي:التمرين األول

الهندسة الفضائية

 3نقط

التمرين الثاني
التمرين الثالث

حساب االحتماالت
األعداد العقدية

 3نقط
 3نقط

المسألة

دراسة دالة عددية و حساب التكامل
و المتتاليات العددية

 11نقطة

 -بالنسبة للمسألة ln ،

يرمز لدالة اللوغاريتم النبيري.

االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا  -الدورة العادية  – 2017الموضوع
 مادة :الرياضيات  -شعبة العلوم التجريبية بمسالكهاالتمرين األول  3 ( :نقط )
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2



3
3

نعتبر ،في الفضاء المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم مباشر  ، O , i , j , kالمستوى )  ( Pالمار من النقطة )A (0 , 1 , 1
0.5
0.75
0.25
0.75
0.75

و  u 1 , 0 ,  1متجهة منظمية عليه و الفلكة )  ( Sالتي مركزها النقطة    0 , 1 ,  1و شعاعها 2
 )1أ -بين أن  x  z  1  0هي معادلة ديكارتية للمستوى ) ( P
ب -بين أن المستوى )  ( Pمماس للفلكة )  ( Sو تحقق من أن  B  1 , 1 , 0هي نقطة التماس.
 )2أ -حدد تمثيال بارامتريا للمستقيم ) (المار من النقطة  Aو العمودي على المستوى ) ( P
ب -بين أن المستقيم ) (مماس للفلكة )  ( Sفي النقطة C  1 , 1 , 0 

 )3بين أن  OC  OB  2 kو استنتج مساحة المثلث OCB
التمرين الثاني  3 ( :نقط )
يحتوي صندوق على ثماني كرات ال يمكن التمييز بينها باللمس و تحمل كل واحدة
منها عددا كما هو مبين في الشكل جانبه.
نسحب عشوائيا و في آن واحد ثالث كرات من الصندوق.

1.5

 )1نعتبر الحدث A
و الحدث B

":

من بين الكرات الثالث المسحوبة ال توجد أية كرة تحمل العدد 0

2

2

2

0

4

2

1

0

".

 " :جداء األعداد التي تحملها الكرات الثالث المسحوبة يساوي 8
1
5
p( B) 
 p ( A) و أن
بين أن
7
14
 )2ليكن  Xالمتغير العشوائي الذي يربط كل سحبة بجداء األعداد التي تحملها الكرات الثالث المسحوبة.

0.5
1

".

3
أ -بين أن
28
ب -الجدول جانبه يتعلق بقانون احتمال المتغير العشوائي X
أتمم ملء الجدول بعد نقله على ورقة تحريرك معلال أجوبتك.
p ( X  16) 

التمرين الثالث  3 ( :نقط )
نعتبر العددين العقديين
0.25
0.5

0.5

16
3
28



 aو  bبحيث  a  3  iو 3  1 i

 )1أ -تحقق من أن b  1  i  a
ب -استنتج أن b  2 2

و أن

 2 

5
12

8

4



0

xi
) p( X  xi

b  3 1

arg b 

5
6  2

ج -استنتج مما سبق أن
12
4
 )2المستوى العقدي منسوب إلى معلم متعامد ممنظم مباشر  O , u , v 
cos

نعتبر النقطتين  Aو  Bاللتين لحقاهما على التوالي هما  aو  bو النقطة  Cالتي لحقها  cبحيث c   1  i 3
0.75

أ -تحقق من أن  c  i aو استنتج أن  OA  OCو أن

OA, OC   2 2 

0.5

ب -بين أن النقطة  Bهي صورة النقطة  Aباإلزاحة ذات المتجهة OC

0.5

ج -استنتج أن الرباعي  OABCمربع .
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المسألة  11 ( :نقطة )

 )Iلتكن  gالدالة العددية المعرفة على المجال  0,   بما يلي g ( x)  x  x  2  2ln x :
 )1تحقق من أن g ( 1 )  0

3
3

2

0.25
1

 )2انطالقا من جدول تغيرات الدالة  gجانبه :
بين أن  g ( x)  0لكل  xمن المجال 0 , 1
و أن

 g ( x)  0لكل x





0

x
)g ( x



من المجال 1 , 



)g ( x

2

 )IIنعتبر الدالة العددية  fالمعرفة على المجال  0, بما يلي f ( x)  x  1   ln x :
x


و ليكن   C المنحنى الممثل للدالة f
0.5
0.25
0.75

1
0.75
0.25

0.5
0.5
0.75
1

في معلم متعامد ممنظم O , i , j 

( الوحدة ) 1 cm :

 )1بين أن  lim f ( x)   و أول هندسيا النتيجة.
x 0

 )2أ -بين أن

x 0

lim f ( x)   

x 

ب -بين أن المنحنى   C يقبل بجوار  ،  فرعا شلجميا في اتجاه المستقيم   D الذي معادلته y  x

)g ( x
 )3أ -بين أن
x2
ب -بين أن الدالة  fتناقصية على المجال  0 , 1و تزايدية على المجال 1 ,  

 f ( x) لكل  xمن المجال

ج -ضع جدول تغيرات الدالة f

0,  

على المجال 0,  

 2
 )4أ -حل في المجال  0,  المعادلة 1   ln x  0
 x
ب -استنتج أن المنحنى   C يقطع المستقيم   D في نقطتين يتم تحديد زوج إحداثيتي كل منهما.

ج -بين أن  f ( x)  xلكل  xمن المجال   1 , 2واستنتج الوضع النسبي للمنحنى   C والمستقيم   D على  1 , 2
 )5أنشئ  ،في نفس المعلم  ،  O , i , j المستقيم   D و المنحنى  (  C نقبل أن للمنحنى   C نقطة انعطاف وحيدة
أفصولها محصور بين  2,4و ) 2,5

0.5

ln x
1
2
 )6أ -بين أن dx   ln 2 
2
x

2

1



2
 H : xهي دالة أصلية للدالة  1
x

0.25

ب -بين أن الدالة 2ln x  x

0.5

2
2 
ج -باستعمال مكاملة باألجزاء  ،بين أن   1 ln x dx  1  ln 2 

1 x

h: x
2

0.5



على المجال 0,  

 D

د -احسب ب  ، cm 2مساحة حيز المستوى المحصور بين المنحنى   C و المستقيم
معادلتاهما  x  1و x  2
 )IIIنعتبر المتتالية العددية   un المعرفة بما يلي  u0  3 :و )  un1  f (unلكل  nمن IN

0.5

 )1بين بالترجع أن  1  un  2لكل  nمن IN

0.5

 )2بين أن المتتالية   un تناقصية ( يمكنك استعمال نتيجة السؤال  )4 )IIج)-

0.75

 )3استنتج أن المتتالية   un متقاربة و حدد نهايتها.

و المستقيمين اللذين
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الرياضيات

مدة اإلنجاز

3

شعبة العلوم التجريبية بمسالكها

المعامل

7

المادة
الشعبة أو المسلك

 تؤخذ بعين االعتبار مختلف مراحل الحل وتقبل كل طريقة صحيحة تؤدي إلى الحل -التمرين األول (  3ن )
1.25

)1

1

)2

0.75

)3

أ0.5 -
ب 0.25 -ل  d (,(P))  2و  0.25ل   P مماس ل  S 
ب 0.5 -للمستقيم    مماس للفلكة   S و  0.25لنقطة التماس هي
أ0.25 -
 0.5للجداء المتجهي و  0.25لمساحة المثلث تساوي 1

و  0.25للتحقق

التمرين الثاني (  3ن )
)1
1.5
5
p( A) 
 0.75للتوصل إلى
14

1.5

)2

و

1
 0.75للتوصل إلى
7

C

p( B) 

أ0.5 -
1
ب 0.25 -ل
7

p ( X  8) 

التمرين الثالث (  3ن )
)1
1.25
أ 0.25 -للتحقق
)2
1.75
أ 0.25 -للتحقق
ب0.5 -

و

3
و  0.25ل
28

p ( X  4) 

و

9
 0.5ل
14

p( X  0) 

ب 0.25 -لمعيار العدد  bو  0.25ل عمدة للعدد b

 0.25ل  OA  OCو  0.25ل OA, OC   2 





ج0.5 -

2
ج 0.25 -ل  OABCمتوازي أضالع و  0.25ل  OABCمربع

االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا  -الدورة العادية  – 2017عناصر اإلجابة
 مادة :الرياضيات  -شعبة العلوم التجريبية بمسالكهاالمسألة (  11ن)
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)1
0.25
1

)2
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2

0.25
 0.5ل  g ( x)  0لكل  xمن المجال

0 , 1

 0.5ل  g ( x)  0لكل  xمن المجال

و

1 ,  

)ΙΙ
0.5

)1

1

)2

2

)3

1.75

)4

1

)5

1.75

)6

0.5

)ΙΙΙ
)1

0.5

0.5

)2

0.5

0.75

)3

 0.25للمتتالية   un متقاربة (تناقصية و مصغورة) و  0.25ل (التأكيد على أن  fمتصلة على  1, 2و ) f 1, 2  1, 2

 0.25للنهاية

و

 0.25للتأويل الهندسي
)f ( x
ب 0.5 -ل  1
x

أ0.25 -

lim

x 

 0.25ل lim  f ( x)  x   

و

x 

ب 0.25 -إلشارة ) f ( xهي إشارة ) g ( xو  0.25ل  fتناقصية على  0 , 1و  0.25ل

أ1 -

ج 0.25 -
أ 0.25 -لكل حل من الحلين
ج 0.5 -إلثبات المتفاوتة و  0.25لالستنتاج
( 1انظر الشكل أسفله)

 fتزايدية على 1 ,  

ب 0.25 -لكل نقطة من النقطتين

ب0.25 -
أ0.5 -
ج 0.25 -لتقنية المكاملة باألجزاء و  0.25للتوصل إلى النتيجة
د 0.25 -للمساحة ب  cm2هي

2

1 ( x  f ( x))dx

و  0.25للتوصل إلى أن المساحة هي cm 2

و  0.25لنهاية المتتالية هي 1

 0.25للفرع الشلجمي في اتجاه  D

 D

 0.25للمقارب العمودي

y
6

C 

5
4
3
 0.25لنقطة التقاطع التي أفصولها 2

2

 0.25للمماس األفقي في النقطة التي أفصولها 1

1

j
x

8

7

6

5

4

3

2

i 1

0
-1
-2

-1

1  ln 2 2

2
2
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الفيزياء والكيمياء

مدة اإلنجاز

3

شعبة العلوم التجريبية مسلك علوم احلياة واألرض ومسلك العلوم الزراعية

المعامل

5

المادة
الشعبة أو المسلك

ٔ سمح تاسرؼمال اٖنح انحاسثح انؼهمٕح غٕش انماتهح نهثشمجح
 ذؼطّ انرؼاتٕش انحشفٕح لثم إوجاص انرطثٕماخ انؼذدٔح

ٔرضمه مُضُع االمرحان أستؼح ذماسٔه :ذمشٔه فٓ انكٕمٕاء َثالثح ذماسٔه فٓ انفٕضٔاء
 انكٕمٕاء :ذفاػم األسرشج  -ذفاػم مضدَجرٕه (لاػذج/حمض)
 انفٕضٔاء:

( 7ومظ)
( 31ومطح)

 oانرمشٔه  :3انمُجاخ انضُئٕح

( 2,5ومظ)

 oانرمشٔه  :2انذاسج انمرُانٕح RLC

( 5ومظ)

 oانرمشٔه  :3حشكح جسم صهة

( 5,5ومظ)

2017
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6

انمُضُع

انرىمٕظ

انكٕمٕاء ( 7ومظ) :ذفاػم األسرشج ـ ذفاػم مضدَجرٕه (لاػذج/حمض)
انجضءان  2 َ 3مسرمالن
ذمكه انرحُالخ فٓ مجال انكٕمٕاء مه ذصىٕغ مشكثاخ ػضُٔحَ ،دساسح محانٕم مائٕح تاػرماد طشق ذجشٔثٕح
مخرهفح ،حٕث ٔسمح رنك تررثغ ذطُس انمجمُػاخ انكٕمٕائٕح َذحذٔذ تؼض انممادٔش انممٕضج.
انجضء :3ذصىٕغ صٔد انىؼىاع (إٔثاوُاخ انمىثٕم)
٣ؽر ١ٞص٣د اُ٘ؼ٘اع أعاعا ػِ ٠إ٣صاٗٞاخ أُ٘ص (éthanoate de menthyle) َ٤ؼ٤س ٣غرخذّ ٛزا اُض٣د كٓ ٢عاٍ
اُؼطٞسٝ ،ك ٢ػالض اٌُص٤ش ٖٓ األٓشاض ٌٖٔ٣ٝ .ذص٘٤ؼ ٚاٗطالها ٖٓ ًؽ ٍٞاعٔ ٚأُ٘صٝ (menthol) ٍٞؼٔط
ًشتًٞغ.(A) ٢ِ٤
ٜ٣ذف ٛزا اُعضء إُ ٠دساعح ذص٘٤غ إ٣صاٗٞاخ أُ٘ص.َ٤
مؼطٕاخ:
إ٣صاٗٞاخ أُ٘صَ٤
(éthanoate de
)menthyle

أُ٘صٍٞ
)(menthol

اُؽٔط اٌُشتًٞغ٢ِ٤
)(A

CH3 - COO - C10H19

C10 H19 - OH

R - COOH

أُشًة اُؼع١ٞ
اُص٤ـح أُثغطح ُِٔشًة
اُؼع١ٞ

 .3ذصىٕغ إٔثاوُاخ انمىثٕم فٓ انمخرثش
ٗؽعش ،ػ٘ذ اُِؽظح  ، t 0  0شٔاٗ٤ح ( )8أٗات٤ة اخرثاس ٓشهٔح ٖٓ  1إُٗٝ ،8 ٠ذخَ ك ًَ ٢أٗثٞب n1  0,10 mol

ٖٓ اُؽٔط اٌُشتًٞغ ٖٓ n 2  0,10 mol ٝ (A) ٢ِ٤أُ٘صٝ ٍٞهطشاخ ٖٓ ؼٔط اٌُثش٣ر٤ي أُشًضٗ .عغ ك٢
ٗلظ اُِؽظح ًَ األٗات٤ة داخَ ؼٔاّ ٓش ْ٣دسظح ؼشاسذٓ ٚغروشج ػ٘ذ ٗٝ 70 Cشـَ أُ٤ود .ذٌٖٔ ٓؼا٣شج اُؽٔط
أُرثو ٢ك ًَ ٢أٗثٞب ذثاػا ػِ ٠سأط ٓذد صٓ٘٤ح ٓرراُ٤ح ٓٝرغا٣ٝح ٖٓ ،ذؽذ٣ذ ًٔ٤ح ٓادج اإلعرش أُرٌ.ٕٞ
ٗ٘ٔزض ذلاػَ األعرشج اُؽاصَ ت ٖ٤اُؽٔط اٌُشتًٞغٝ (A) ٢ِ٤أُ٘ص ٍٞتأُؼادُح اٌُ٤ٔ٤ائ٤ح ا٥ذ٤ح:
) (CH3 - COO - C10H19 ( )  H 2O

) (R - COOH( )  C10H19 - OH

 .3.3 0,5أػػ ٓٔ٤ضذ ٢ذلاػَ األعرشج.
 .2.3 0,5اػرٔادا ػِ ٠ص٤ـح اإلعرش ،اِعر٘رط اُص٤ـح ٗصق أُ٘شٞسج ُِؽٔط اٌُشتًٞغ.(A) ٢ِ٤
ٓ .1.3 0,25ا دٝس ؼٔط اٌُثش٣ر٤ي أُعاف تذئ٤ا إُ ٠أُعٔٞػح اٌُ٤ٔ٤ائ٤ح؟
 .2مؼأشج انحمض انكشتُكسهٓ ) (Aانمرثمٓ فٓ األوثُب سلم 3

ػِ ٠سأط أُذج اُضٓ٘٤ح األٗ ،٠ُٝخشض األٗثٞب سهْ  ٖٓ 1ؼٔاّ ٓشٗٝ ،ْ٣ـطغ ٚكٓ ٢اء ٓصِط ،شْ ٗؼا٣ش اُؽٔط


) HO(aq
أُرثو ٢ك ٢أُعٔٞػح اٌُ٤ٔ٤ائ٤ح تٞاعطح ٓؽِٓ ٍٞائ٤ُٜ ٢ذسًٝغ٤ذ اُصٞدّٞ٣
) Na (aqذشً٤ض ٙأُ٢ُٞ
ٝ CB  1, 0 mol.L1تٞظٞد ًاشق ِٓ٘ٓ ٕٞاعة .اُؽعْ أُعاف ػ٘ذ اُرٌاكؤ . VB,E  68 mL ٞٛ
 .3.2 0,5اًُرة أُؼادُح اٌُ٤ٔ٤ائ٤ح ُِرلاػَ اُؽاصَ أش٘اء أُؼا٣شج ٝاُزٗ ١ؼرثش٤ًِ ٙا.
 .2.2 0,5ت ٖ٤إٔ ًٔ٤ح ٓادج اُؽٔط أُرثو ٢ك ٢األٗثٞب سهْ . n A  6,8.102 mol ٢ٛ 1
 .1.2 0,75ؼذد هٔ٤ح ًٔ٤ح ٓادج إ٣صاٗٞاخ أُ٘ص َ٤أُرٌ ٕٞك ٢األٗثٞب سهْ  ٌٖٔ٣( 1االعرؼاٗح تاُعذ ٍٝاُٞصل ٢تاُ٘غثح
ُرلاػَ األعرشج أُذسٝط).
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 .1ذرثغ انرطُس انضمىٓ نكمٕح مادج إٔثاوُاخ انمىثٕم انمصىغ
ٌٓ٘د ٓؼا٣شج اُؽٔط أُرثو ٢ك ٢تاه ٢األٗات٤ة ٖٓ خػ ٓ٘ؽ٘ ٠ذطٞس ذوذّ ذلاػَ األعرشج تذالُح اُضٖٓ (اُشٌَ
ظاٗث.)ٚ
-1
-1
)x (mol
 .3.1 1اُؼغة تاُٞؼذج ) (mol.L .min
هٔ٤ح اُغشػح اُؽعٔ٤ح ُِرلاػَ ػ٘ذ
اُِؽظرt 2  32 min ٝ t1  12 min ٖ٤
ػِٔا إٔ ؼعْ أُعٔٞػح اٌُ٤ٔ٤ائ٤ح ٞٛ
 . V  23 mLكغش ً٤ل٤ا ذـ٤ش اُغشػح.
 .2.1 0,25اُرًش ػآال  ٖٓ ٌٖٔ٣اُض٣ادج ك٢
اُغشػح اُؽعٔ٤ح ُِرلاػَ د ٕٝذـ٤٤ش
اُؽاُح اُثذئ٤ح ُِٔعٔٞػح اٌُ٤ٔ٤ائ٤ح.
 .1.1 0,5ػٓ ٖ٤ث٤اٗ٤ا هٔ٤ح ًَ ٖٓ:
أ .اُروذّ اُٜ٘ائُِ ٢رلاػَ  x f؛
ب .صٖٓ ٗصق اُرلاػَ . t1 2
0,01
 .3.1 0,5اُؼغة هٔ٤ح ٓ rشدٝد ٛزا
)t(min
اُرص٘٤غ.
4

0

انجضء  :2ذفاػم مضدَجرٕه (لاػذج/حمض)
ٜ٣ذف ٛزا اُعضء إُ ٠ذؽذ٣ذ ٓ٘ؽ ٠ذطٞس ٓعٔٞػح ً٤ٔ٤ائ٤ح.
ٗخِػ ٗلظ اُؽعْ ٓ ٖٓ V0ؽِٓ ٍٞائُ ٢ؽٔط اإل٣صاٗ٣ٞي )ٓ ٖٓٝ CH3CO2 H(aqؽِٓ ٍٞائُ ٢ث٘ضٝاخ اُصٞدّٞ٣


) Na (aq
)ُِٔ . C6 H5CO2(aqؽِٗ ٖ٤ُٞلظ اُرشً٤ض أُ. C0 ٢ُٞ
مؼطٕاخ:
-5
 K A1  K A (CH3CO2 H(aq) / CH3CO2(aq) )  1,8.10-5؛ K A2  K A (C6 H5CO2 H(aq) / C6 H5CO2(aq) )  6,3.10
 .3 0,5اًُرة ٓؼادُح اُرلاػَ اُؽاصَ ت ٖ٤ؼٔط اإل٣صاٗ٣ٞي ٝأ ٕٞ٣اُث٘ضٝاخ.
K
 .2 0,75ت ٖ٤إٔ ذؼث٤ش شاترح اُرٞاصٕ  Kأُوشٗٝح تٔؼادُح ٛزا اُرلاػَ  K  A1 ٞٛشْ اُؼغة هٔ٤رٜا.
K A2

 .1 0,5هٔ٤ح خاسض اُرلاػَ ُِٔعٔٞػح اٌُ٤ٔ٤ائ٤ح ك ٢اُؽاُح اُثذئ٤ح  . Qr,i  1 ٢ٛك ٢أ٘ٓ ١ؽ ٠ذرطٞس أُعٔٞػح اٌُ٤ٔ٤ائ٤ح؟
ػَِ ظٞاتي.
انفٕضٔاء ( 31ومطح)
انرمشٔه  2,5( 3ومظ) :انمُجاخ انضُئٕح
ذؼرثش ظاٌشذا حُٕد َذثذد انضُء مه انظُاٌش انمٍمح انرٓ وصادفٍا فٓ حٕاذىا انُٕمٕح ،حٕث ذمكىان مه ذفسٕش
طثٕؼح انضُءَ ،ذمذٔم مؼهُماخ حُل أَساط االورشاسَ ،ذحذٔذ تؼض انممادٔش انممٕضج.
مؼطّ :عشػح اٗرشاس اُعٞء ك ٢اُلشاؽ c  3.108 m.s1
 .3اورشاس انضُء ػثش مُشُس
٣ .3.3شد ػِٞٓ ٠شٞس ٖٓ صظاض ،ظٞء أؼٔش أؼاد ١اُِ ٕٞغٞٓ ٍٞظر ٚك ٢اُلشاؽ ٓ . 0R  768 nmؼآَ
االٌٗغاس ُِضظاض تاُ٘غثح ُٜزا اُعٞء . n R  1,618 ٞٛ
تاُ٘غثح ُِغؤاُ ٖ٤أُٞاُ ،ٖ٤٤اٗوَ ػِٝ ٠سهح ذؽش٣شى سهْ اُغؤاٍ ٝاًرة اُؽشف أُٞاكن ُالهرشاغ اُصؽ٤ػ ٖٓ تٓ ٖ٤ا
:٢ِ٣
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 .3.3.3 0,5اُرشدد ُِ υRعٞء األؼٔش :ٞٛ
أ

ب

υR =2,41.1014 Hz

ض

υR =3,91.1014 Hz

υR =2,41.1016 Hz

د

υR =4,26.1016 Hz

 .2.3.3 0,75اُغشػح  v Rالٗرشاس اُعٞء األؼٔش ك ٢اُضظاض :٢ٛ
أ

ب vR  1,55.108 m.s1

vR  1, 20.108 m.s1

ض

vR  1,85.108 m.s1

د

vR  1,90.108 m.s1

 .2.3 0,5ػ٘ذ ٝسٝد ظٞء ت٘لغع ٢أؼاد ١اُِ ،ٕٞغٞٓ ٍٞظر ٚك ٢اُلشاؽ  0V  434 nmػِٗ ٠لظ أُٞشٞس ،ذٌٕٞ
عشػح اٗرشاس ٙك ٢اُضظاض . vV  1,81.108 m.s1 ٢ٛ
تٔواسٗح  ، v V ٝ v Rاِعر٘رط خاص٤ح ُِضظاض.
 .2 0,75اورشاس انضُء ػثش شك
ٗ٘عض ؼٞ٤د اُعٞء تاعرؼٔاٍ ظٜاص الصس ٣ؼط ٢ظٞءا أؼاد١
اُِ ٕٞغٞٓ ٍٞظر ٚك ٢اُٜٞاء ٣ . عراص ٛزا اُعٞء شوا
ػشظ a ٚهاتال ُِعثػ ،ك٘ؽصَ ػِ ٠شٌَ ُِؽٞ٤د ػِ٠
شاشح ذٞظذ ػِٓ ٠غاكح ٖٓ اُشن.
ٗو٤ظ اُلشم اُضا  ١ٝتاُ٘غثح ُوٓ ْ٤خرِلح ُؼشض اُشن . a
1
٣ؼط ٢أُ٘ؽ٘ ٠ظاٗث ٚذـ٤شاخ  تذالُح .  
a

اُٗوَ ػِٝ ٠سهح ذؽش٣شى سهْ اُغؤاٍ ٝاًرة اُؽشف أُٞاكن
ُالهرشاغ اُصؽ٤ػ ٖٓ تٓ ٖ٤ا :٢ِ٣
هٔ٤ح غ ٍٞأُٞظح ٢ٛ
أ
  400 nm

ب

  440 nm

ض

  680 nm

د

  725 nm

انرمشٔه  5( 2ومظ) :انذاسج انمرُانٕح RLC

ذحرُْ مجمُػح مه انذاساخ انكٍشتائٕح َاإلنكرشَوٕح ػهّ مكثفاخ ََشٕؼاخ َٔخرهف ذصشف ٌزي انذاساخ حسة
انرأثٕش انزْ ذفشضً ٌزي انمشكثاخٍٔ .ذف ٌزا انرمشٔه إنّ دساسح داسج مرُانٕح  RLCفٓ حاالخ مخرهفح.
ٗ٘عض اُرشً٤ة اُرعش٣ث ٢أُٔصَ ك ٢اُشٌَ ٝ 1أُرٌ:ٖٓ ٕٞ
ـ ُٓٞذ ٓؤٓصَ ُِرٞذش هٞذ ٚاٌُٜشٓؽشًح  E  6V؛
ـ ٌٓصق عؼر C ٚ؛
ـ ٓٞصَ أٓ ٢ٓٝوآٝر R ٚ؛
ـ ٝش٤ؼح ٓ bؼآَ ذؽش٣عٜا ٓٝ Lوآٝرٜا  r؛
ـ هاغغ اُر٤اس .K
ٗ .3 0,5عغ هاغغ اُر٤اس ك ٢أُٞظغ ( ،)1ك٤شؽٖ أٌُصق ًِ٤ا ،كرٌ ٕٞهٔ٤ح
شؽ٘ر ٚاُوص. Qmax  1,32.104 C ٢ٛ ٟٞ
اُؼغة هٔ٤ح  E e,maxاُطاهح اٌُٜشتائ٤ح اُوص ٟٞأُخضٗٝح ك ٢أٌُصق.

الشكل 1
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٘ٗ .2عض شالز ذعاسب تاعرؼٔاٍ شالز ٝش٤ؼاخ ٓخرِلح  b3 ٝ b 2 ٝ b1راخ أُٔ٤ضاخ:
ٝ
ٝ
)b3 (L3 ; r3  10 
)b2 (L2  115mH ; r2  0
)b1 (L1  260 mH ; r1  0
ك ًَ ٢ذعشتح ٗشؽٖ أٌُصق ًِ٤ا شْ ٗلشؿ ٚك ٢إؼذ ٟاُٞش٤ؼاخ.
ذٔصَ ٓ٘ؽ٘٤اخ اُشٌَ  2ذـ٤شاخ اُرٞذش ) u C (tتٓ ٖ٤شتط ٢أٌُصق.

انمىحىّ ( أ)

0,5
0,75
0,5
0,75

انمىحىّ ( ب)
انشكم 2

انمىحىّ ( ج)

 .3.2ع ّْ ٗظاّ اُرزتزتاخ اُز٣ ١ثشص ٖٓ ًَ ٙأُ٘ؽ٘( ٠أ) ٝأُ٘ؽ٘( ٠ض).
 .2.2تٔواسٗح أدٝاس اُرزتزتاخ اٌُٜشتائ٤ح ،ت ٖ٤إٔ أُ٘ؽ٘( ٠أ) ٞ٣اكن اُٞش٤ؼح . b 2
 .1.2ذؽون إٔ . C 2, 2.105 F
ٗ .1ؼرثش ؼاُح ذلش٣ؾ أٌُصق ػثش اُٞش٤ؼح ) . b2 (L2  115mH ; r2  0كٛ ٢ز ٙاُؽاُح ذٌ ٕٞاُذاسج ٓ LCصاُ٤ح.
 .3.1أشثد أُؼادُح اُرلاظِ٤ح اُر٣ ٢ؽووٜا اُرٞذش ). u C (t
2
 .2.1ؼَ أُؼادُح اُرلاظِ٤ح ٌ٣رة. u C (t)  UCmax .cos( .t  ) :
T0

0,75
0,5

0,5
0,25

 .3.2.1اًُرة اُرؼث٤ش اُؼذدُِ ١رٞذش ). u c (t
 .2.2.1اُؼغة اُطاهح اٌُِ٤ح ُِذاسج  LCػِٔا أٜٗا ذ٘ؽلع.
ٗ .3ؼرثش ؼاُح ذلش٣ؾ أٌُصق ػثش اُٞش٤ؼح ). b3 (L3 ; r3  10 
ُص٤اٗح اُرزتزتاخ اٌُٜشتائ٤ح ك ٢اُذاسجٗ ،ع٤ق إُٜ٤ا ُٓٞذا ٣ضٝد اُذاسج ترٞذش ٣ر٘اعة اغشادا ٓغ شذج اُر٤اس
) u g  k.i(tؼ٤س  kشاترح ٓٞظثحٗ .ؽصَ ػِ ٠ذزتزتاخ ًٜشتائ٤ح ظ٤ث٤ح دٝسٛا . T  10 ms
 .3.3ؼذد هٔ٤ح . k
 .2.3اِعر٘رط هٔ٤ح . L3
انرمشٔه  5,5( 1ومظ) :حشكح جسم صهة
ذرؼذد أوُاع انحشكاخ انرٓ ذخضغ نٍا انمجمُػاخ انمٕكاوٕكٕح حسة انرأثٕشاخ انمطثمح ػهٍٕا ،حٕث ذمكه لُاوٕه
وُٕذه مه دساسح ذطُس ٌزي انمجمُػاخ.
ٍٔذف ٌزا انرمشٔه إنّ دساسح وُػٕه مه ٌزي انحشكاخَ ،ذحذٔذ تؼض انممادٔش انممٕضج نٍا.
 .3دساسح حشكح جسم صهة ػهّ مسرُِ أفمٓ
٘٣ضُن ظغْ صِة )ٓ ، (Sشًض هصٞسًٝ G ٙرِر ، m  0, 4 kg ٚتاؼرٌاى كٞم ٓغر ٟٞأكؤ٘ٗ . OAB ٢زض
االؼرٌاًاخ توٞج  fشاترح ،اذعاٜٛا ٓٞاصُِٔ ١غاس ٘ٓٝؽاٛا ٓؼاًظ ُٔ٘ؽ ٠اُؽشًح.
ُذساعح ؼشًح )ٗ (Sخراس ٓؼِٔا ) ٓ (O, iشذثطا تاألسض ٗؼرثشٙ
ؿاُ٤ِ٤ا.
٣ .3.3خعغ اُعغْ ) (Sخالٍ ؼشًر ٚتُ A ٝ O ٖ٤وٞج ٓؽشًح F
شاترح أكو٤ح ٓ٘ؽاٛا ٘ٓ ٞٛؽ ٠اُؽشًح (اُشٌَ .)1
انشكم 3
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0,5
0,25
0,5

6

d x Ff

dt 2
m

.

ٔ٣ .2.3.3ش اُعغْ ) A ٖٓ (Sػ٘ذ اُِؽظح  t A  2 sتاُغشػح . vA  5 m.s1
أٝظذ هٔ٤ح اُرغاسع ُ a1ؽشًح  Gت. A ٝ O ٖ٤
٘٣ .2.3ؼذّ ذأش٤ش اُوٞج  Fػ٘ذ ٓشٝس اُعغْ ) ، A ٖٓ (Sكٞ٤اصَ ؼشًر٣ٝ ٚرٞهق ك. B ٢
ٗخراس ُؽظح ٓشٝس ) A ٖٓ (Sأصال ظذ٣ذا ُِرٞاس٣خ ). (t 0  0
٣رٞهق ) (Sك B ٢ػ٘ذ اُِؽظح . t B  2,5 s
2
 .3.2.3ت ٖ٤إٔ اُؤ٤ح اُعثش٣ح ُِرغاسع ت. a 2  2 m.s ٢ٛ B ٝ A ٖ٤
 .2.2.3اعر٘رط شذج هٞج االؼرٌاى . f
 .1.3تاػرٔاد اُ٘رائط أُؽصِح ،اُؼغة شذج اُوٞج أُؽشًح . F
 .2دساسح حشكح مرزتزب
ٗصثد اُعغْ ) (Sاُغاتن ،ر ١اٌُرِح  ، m  0, 4 kgت٘اتط أكوُ ٢لاذٚ
ؿ٤ش ٓرصِح ًٝرِرِٜٔٓ ٚح ٝصالتر( K ٚاُشٌَ .)2
ٗض٣ػ اُعغْ   Sتأُغاكح  X mػٖ ٓٞظغ ذٞاصٗ ،ٚشْ ٗؽشس ٙتذٕٝ
عشػحٔٗ .ؼِْ ٓٞظغ ٓشًض اُوصٞس  Gتاألكص x ٍٞػِ ٠أُؽٞس
ٗٝ  O, i خراس ُؽظح ٓشٝس ٞٓ ٖٓ Gظغ اُرٞاصٕ ،تغشػح  ، v 0ك٢

انشكم 2

أُ٘ؽ ٠أُٞظة أصال ُِرٞاس٣خ ). (t 0  0
ٔ٣صَ اُشٌَ ٘ٓ 3ؽ٘ ٠ذـ٤شاخ األكصُٔ x(t) ٍٞشًض
اُوصٞس . G
 .3.2 1ػٓ ٖ٤ث٤اٗ٤ا هٔ٤ح ًَ ٖٓ اُذٝس اُخاص ٝٝ T0عغ
اُؽشًح  ، X mشْ أٝظذ هٔ٤ح اُصالتح ٗ( Kأخز .) 2  10
 .2.2 0,75اُؼغة هٔ٤ح شـَ هٞج االسذذاد أُطثوح ػِ (S) ٠تٖ٤
1

6

ٗؼرثش ُؽظح اٗطالم ) ، O ٖٓ (Sتذ ٕٝعشػح تذئ٤ح ،أصال ُِرٞاس٣خ ). (t 0  0
 .3.3.3ترطث٤ن اُواٗ ٕٞاُصاٗٞ٤ُ٘ ٢ذٖ ،أشثد إٔ أُؼادُح اُرلاظِ٤ح اُر٣ ٢ؽووٜا  xأكص G ٍٞك ٢أُؼِْ ) :٢ٛ (O, i
2

0,5

الصفحة

T0
اُِؽظر) ٝ (t 0  0) ٖ٤
4

. (t1 

 .1.2تاعرـالُي الٗؽلاظ اُطاهح أٌُ٤اٗ٤ٌ٤ح ُِٔرزتزب ،أٝظذ
هٔ٤ح اُغشػح  v 0ػ٘ذ اُِؽظح ). (t 0  0
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الفيزياء والكيمياء

مدة اإلنجاز

3

شعبة العلوم التجريبية مسلك علوم احلياة واألرض ومسلك العلوم الزراعية

المعامل

5

المادة
الشعبة أو المسلك

التمرين

السؤال
.1.1

عناصر اإلجابة
يحذٔد ٔتطٙء

2x0,25

 .1.1انصٛغح َصف انًُشٕرج نهحًض
.1.1
الكيمياء ( 7نقط)

الجزء األول

.1.1

0,5

حفاس

0,25

) (CH3 - COOH(aq) + HO- (aq)  CH3 - COO- (aq) + H2O
تقثم انًؼادنح تاستؼًال انصٛغح )R  COOH(aq

 .1.1االستذالل
 .1.1انتٕصم إنٗ n(ester) = 3, 2.10 mol
-2

5, 2.10-2 mol.L-1.min -1

.1.1

التنقيط

v1

؛

انتفسٛز انكٛف ٙنتغٛز سزػح انتفاػم

v2  0

0,5

-

0,5
0,75
0,25+0,5
0,25

.1.1

درخح انحزارج

0,25

.1.1أ.

x f = 6,0.10-2 mol

0,25

-

مرجع السؤال في اإلطار المرجعي
يؼزفح يًٛشت ٙكم يٍ تفاػم األستزج ٔتفاػم انحهًأج
(يحذٔد ٔتطٙء).
إٚداد صٛغت ٙانحًض انكزتٕكسٛهٔ ٙانكحٕل
انًٕافقت ٍٛاَطالقا يٍ انصٛغح َصف انًُشٕرج
نإلستز.
يؼزفح أٌ انحفاس ٚشٚذ ف ٙسزػح انتفاػم دٌٔ أٌ ٚغٛز
حانح تٕاسٌ انًدًٕػح.
كتاتح يؼادنح انتفاػم انحاصم أثُاء انًؼاٚزج (تاستؼًال
سٓى ٔاحذ).
يؼهًح انتكافؤ خالل يؼاٚزج حًض ـ قاػذج ٔاستغالنّ.
تحذٚذ تزكٛة انخهٛظ ػُذ نحظح يؼُٛح.
يؼزفح تؼثٛز انسزػح انحدًٛح نهتفاػم.
تحذٚذ قًٛح انسزػح انحدًٛح نهتفاػم يثٛاَٛا.
تفسٛز ،كٛفٛا ،تغٛز سزػح انتفاػم تٕاسطح إحذٖ
يُحُٛاخ انتطٕر.
يؼزفح تأثٛز انتزكٛش ٔدرخح انحزارج ػهٗ سزػح
انتفاػم.
يؼزفح انذٔر انتسزٚؼٔ ٙاالَتقائ ٙنهحفاس.
استغالل يُحُٛاخ تطٕر كًٛح انًادج نُٕع كًٛٛائ ٙأٔ
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2

4
4

.1.1ب.
.3.1
.1

3, 6 min

0,25

t1 2

انتٕصم إنٗ r = 60%

0,5

)CH3CO2 (aq) + C6 H5CO2 H(aq

)CH3CO2 H(aq) + C6 H5CO2 (aq

0,5

الجزء الثاني

االستذالل

.1

0, 29

0,5
0,25

K

-

تتطٕر انًدًٕػح انكًٛٛائٛح ف ٙانًُحٗ غٛز انًثاشز
ألٌ Qr,i  K

.1

-

2x0,25
-

تزكٛشِ أٔ تقذو انتفاػم أٔ ضغظ غاس.
تحذٚذ سيٍ َصف انتفاػم يثٛاَٛا أٔ تاستثًار َتائح
تدزٚثٛح.
حساب يزدٔد تحٕل كًٛٛائ.ٙ
كتاتح انًؼادنح انًًُذخح نهتحٕل حًض ـ قاػذج ٔتؼزف
انًشدٔخت ٍٛانًتذخهت ٍٛف ٙانتفاػم.
تحذٚذ ثاتتح انتٕاسٌ انًقزَٔح تانتفاػم حًض ـ قاػذج
تٕاسطح ثاتتت ٙانحًضٛح نهًشدٔخت ٍٛانًتٕاخذت ٍٛيؼا.
حساب قًٛح خارج انتفاػم  Qrنًدًٕػح كًٛٛائٛح فٙ
حانح يؼُٛح.
تحذٚذ يُحٗ تطٕر يدًٕػح كًٛٛائٛح.

الفيزياء (  31نقطة)
التمرين

التمرين 1
( 1.2نقط)

السؤال
 .1.1.1ب
 .1.1.1ج
.1.1
.1

عناصر اإلجابة

التنقيط
0,5
0,75

انشخاج ٔسظ يثذد  +انتؼهٛم

0,5

ب

0,75

-

مرجع السؤال في اإلطار المرجعي
يؼزفح ٔاستغالل انؼالقح .λ=c/ν
يؼزفح انؼالقح .n=c/v
يؼزفح أٌ األٔساط انشفافح يثذدج نهضٕء تذرخاخ يختهفح.
تؼزٚف ٔسظ يثذد.
يؼزفح ٔاستغالل انؼالقح ٔ ،θ=λ/aيؼزفح ٔحذج ٔدالنح .λٔ θ
استغالل قٛاساخ تدزٚثٛح نهتحقق يٍ انؼالقح .θ=λ/a
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3

4
4

التمرين

السؤال
.1
.1.1
.1.1

عناصر اإلجابة
1
Qmax .E
2

= E e,max

؛

Ee,max = 3,96.10-4 J

انًُحُٗ (أ) َ :ظاو دٔر٘
انًُحُٗ (ج)َ :ظاو شثّ دٔر٘
االستذالل

 .1.1انتحقق يٍ قًٛح C

التمرين 1
( 2نقط)

مرجع السؤال في اإلطار المرجعي

التنقيط
2x0,25

 -يؼزفح ٔاستغالل تؼثٛز انطاقح انكٓزتائٛح انًخشَٔح ف ٙيكثف.

2x0,25

 -يؼزفح األَظًح انثالثح نهتذتذب :انذٔرٚح ٔشثّ انذٔرٚح ٔانالدٔرٚح.

0,75

-

0,5

.1.1

إثثاخ انًؼادنح انتفاضهٛح

0,75

.1.1.1

)u C (t) = 6.cos(200.π.t

0,75

.1.1.1

انتٕصم إنٗ E e,max  3, 96.104 J

0,2

1.3

k = r3 = 10 

0,5

.1.3

انطزٚقح

-

-

؛

L3 =115 mH

0,25
-

استغالل ٔثائق تدزٚثٛح نـ:
 تؼزف انتٕتزاخ انًالحظح؛
 تؼزف أَظًح انخًٕد؛
 إتزاس تأثٛز  C ٔ L ٔ Rػهٗ ظاْزج انتذتذتاخ؛
 تحذٚذ قًٛح شثّ انذٔر ٔانذٔر انخاص.
يؼزفح ٔاستغالل تؼثٛز انذٔر انخاص.
إثثاخ انًؼادنح انتفاضهٛح نهتٕتز ت ٍٛيزتط ٙانًكثف أٔ انشحُح ) q(tف ٙحانح
انخًٕد انًًٓم ٔانتحقق يٍ حهٓا.
استغالل ٔثائق تدزٚثٛح نـ:
 تؼزف انتٕتزاخ انًالحظح؛
 تؼزف أَظًح انخًٕد؛
 إتزاس تأثٛز  C ٔ L ٔ Rػهٗ ظاْزج انتذتذتاخ؛
 تحذٚذ قًٛح شثّ انذٔر ٔانذٔر انخاص.
يؼزفح ٔاستغالل تؼثٛز انطاقح انكهٛح نهذارج.
يؼزفح دٔر خٓاس انصٛاَح انًتده ٙف ٙتؼٕٚض انطاقح انًثذدج تًفؼٕل خٕل
ف ٙانذارج.
إثثاخ انًؼادنح انتفاضهٛح نهتٕتز ت ٍٛيزتط ٙانًكثف أٔ انشحُح ) q(tف ٙحانح
دارج  RLCيصاَح تاستؼًال يٕنذ ٚؼط ٙتٕتزا ٚتُاسة اطزادا يغ شذج انتٛار
).uG(t) = k.i(t
يؼزفح ٔاستغالل تؼثٛز انذٔر انخاص.
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4

4
4

التمرين

السؤال
.1.1.1

عناصر اإلجابة
إثثاخ انًؼادنح انتفاضهٛح

التنقيط
1

؛
 .1.1.1انطزٚقح
 .1.1.1انتحقق يٍ قًٛح a 2
f = 0,8 N .1.1.1
F = 1,8 N
.1.1
T0 = 1 s
x m = 5 cm
؛
التمرين 1
.1.1
1
( 5,5نقط)
انتٕصم إنٗ K = 16 N.m

a1 = 2,5 m.s-2

2x0,25
0,5
0,25
0,5
2x0,25
0,5

مرجع السؤال في اإلطار المرجعي
 تطثٛق انقإٌَ انثاَ ٙنُٕٛتٍ إلثثاخ انًؼادنح انتفاضهٛح نحزكح يزكش قصٕرخسى صهة ػهٗ يستٕٖ أفق ٙأٔ يائم ٔتحذٚذ انًقادٚز انتحزٚكٛح ٔانحزكٛح
انًًٛشج نهحزكح.
 يؼزفح ٔاستغالل يًٛشاخ انحزكح انًستقًٛٛح انًتغٛزج تاَتظاو ٔيؼادالتٓاانشيُٛح.
-

.1.1

انطزٚقح

؛

W(F) = - 2.10-2 J

- 0,25+0,5

.1.1

انطزٚقح

؛

v0 = 0,32 m.s-1

- 0,25+0,75

استغالل انًخططاخ. a G (t) ٔ vG (t) ٔ x G (t) :
يؼزفح ٔاستغالل تؼثٛز انذٔر انخاص ٔانتزدد انخاص نهًتذتذب) :خسى صهة
ـ َاتض(.
تحذٚذ شغم قٕج خارخٛح يطثقح يٍ طزف َاتض.
يؼزفح ٔاستغالل ػالقح شغم قٕج يطثقح يٍ طزف َاتض تتغٛز طاقح انٕضغ
انًزَح.
يؼزفح ٔاستغالل تؼثٛز انطاقح انًٛكاَٛكٛح نهًدًٕػح (خسى صهة ـ َاتض).
استغالل انحفاظ وعدم انحفاظ الطاقة الميكانيكية للمجموعة (جسم صلب ـ
نابض).

انًزكش انىطًُ نهتقىٌى
وااليتحاَاخ وانتىخٍه

الصفحة

االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا
اٌذٚسح اٌؼبد٠خ 2O16

1

6

 -اٌّٛػٛع -
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المادة

عهىو انحٍاج واألرض

مدة اإلنجاز

3

الشعبة أو المسلك

شعثح انعهىو انتدزٌثٍح يسهك عهىو انحٍاج واألرض

المعامل

7

ٌسًح تاستعًال اَنح انحاسثح غٍز انًثزيدح
انًكىٌ األول :استزداد انًعارف (َ 5قط)
ٛ٠ .Iعذ الزشاػ ٚاؽذ طؾ١ؼ ثبٌٕغجخ ٌىً ِؼط ِٓ ٝاٌّؼط١بد اٌّشلّخ ِٓ  1ئٌ.4 ٝ
اَُقم(ي) األصٚاط ا٢ر١خ ػٍٚ ٝسلخ رؾش٠شن صُ اُكتة(ي) داخً وً صٚط اٌؾشف اٌّمبثً ٌاللزشاػ اٌظؾ١ؼ:
()ْ 2
( ).... ، 1؛ ( ).... ، 2؛ ( ).... ، 3؛ ()..... ،4
 .2االستًصال وسٍهح نذعى وظٍفح اندهاس انًُاعً تىفز:
ٌ .1تشكم انًزكة انًٍُع عٍ طزٌق االرتثاط تٍٍ:
أ .اٌٍّفب٠ٚبد ٌِٛٚ Tcذاد اٌّؼبد.
إِٔ .بػخ ٔش١طخ ٌٍغغُ ػذ ٌِٛذاد اٌّؼبد.
ة .ػبًِ اٌزىٍّخ ٌِٛٚذاد اٌّؼبد.
ة .راوشح ِٕبػ١خ ػذ ٌِٛذاد اٌّؼبد.
ط .ػبًِ اٌزىٍّخ ِٚؼبداد األعغبَ.
ط .ؽّب٠خ فٛس٠خ ػذ ٌِٛذاد اٌّؼبد.
دِ .ؼبداد األعغبَ ٌِٛٚذاد اٌّؼبد.
د .خال٠ب ٌّفب٠ٚخ ٔٛػ١خ ػذ ٌِٛذاد اٌّؼبد.
 .3تتدهى انذاكزج انًُاعٍح انُىعٍح فً:
أِ .ؼبداد األعغبَ اٌز ٟرجم ٝثزشو١ض وج١ش ٌّذح
ؽٍ٠ٛخ ف ٟاألٔغغخ.
ة .اٌجٍضِ١بد اٌز ٟرفشص وّ١بد ِّٙخ ِٓ ِؼبداد
األعغبَ ٌّذح ؽٍ٠ٛخ.
ط .ثؼغ اٌٍّفب٠ٚبد إٌٛػ١خ اٌز ٟرذ َٚؽ٠ٛال فٟ
اٌغغُ.
دٌِٛ .ذاد اٌّؼبد اٌز٠ ٟؾزفع ثٙب اٌغغُ ٌّذح
ؽٍ٠ٛخ ف ٟاألػؼبء اٌٍّفب٠ٚخ.

 .4تتعزف انهًفاوٌاخ  Tcعهى انخالٌا انًعفُح عهى إثز
ارتثاط:
أ .اٌّغزمجً ٚ Tاٌٛاعُ  CD4ثىً ِٓ اٌّؾذد اٌّغزؼبدٞ
ٚعض٠ئخ .CMHI
ة .اٌّغزمجً ٚ Tاٌٛاعُ  CD8ثىً ِٓ اٌّؾذد اٌّغزؼبدٞ
ٚعض٠ئخ .CMHI
ط .اٌّغزمجً ٚ Tاٌٛاعُ  CD4ثىً ِٓ اٌّؾذد اٌّغزؼبدٞ
ٚعض٠ئخ .CMHII
د .اٌّغزمجً ٚ Tاٌٛاعُ  CD8ثىً ِٓ اٌّؾذد اٌّغزؼبدٞ
ٚعض٠ئخ .CMHII

 .IIعزف (ي) اٌؼجبساد ا٢ر١خ  :أ .اٌّشوت اٌشئ١غٌٍ ٟزالؤَ إٌغ١غ.ٟ
ب .اٌزطؼ ُ١اٌزار.ٟ
 .IIIاَُقم(ي) ػٍٚ ٝسلخ رؾش٠شن ،اٌؾشف اٌّمبثً ٌىً الزشاػ ِٓ االلزشاؽبد ا٢ر١خ ،صُ اُكتة(ي) أِبِٗ
() ْ 1
"صحٍح" أ"ٚخطأ".
أ رزؼشف اٌجٍؼّ١بد اٌىج١شح ثشىً ٔٛػ ٟػٌٍِٛ ٝذاد اٌّؼبد.
ب اٌىشٕ٠ٛ٠بد إٌّبػ١خ ٘ ٟثشٚرٕ١بد ِظٍ١خ رشرجؾ ٔٛػ١ب ثٌّٛذ اٌّؼبد.
ج رشرجؾ اٌ١ٙغزبِٕ١بد ثأغش١خ اٌخال٠ب اٌٙذف ٌزشىً ِشوت اٌٙغ َٛاٌغشبئ.ٟ
د رزّضً ِشؽٍخ اٌزؾغظ األسع ٟف ٟاسرجبؽ ِؼبداد األعغبَ إٌٛػ١خ ٌٍّإسط ثأغش١خ اٌخال٠ب اٌؼّبد٠خ  ٚاٌمؼذاد.
 .IVاػزّبدا ػٍِ ٝىزغجبره أخة (ي) ػٍ ٝاألعئٍخ ا٢ر١خ:
()ْ 5.5
ِ .1برا ٔمظذ ثا٠غبث١خ اٌّظً ثبٌٕغجخ ٌف١شٚط .VIH
()ْ 5.5
 .2أػؾ آٌ١زِ ٓ١خزٍفزٌ ٓ١زذِ١ش اٌٍّفب٠ٚبد  T4إٌبرظ ػٓ اإلطبثخ ثف١شٚط .VIH
()ْ 5.5
()ْ 5.5
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انًكىٌ انثاًَ :االستذالل انعهًً وانتىاصم انكتاتً وانثٍاًَ (َ 15قطح )
انتًزٌٍ األول (َ 3قط )
رم َٛاٌخال٠ب اٌؼؼٍ١خ ثزشو١ت عض٠ئبد  ATPاٌؼشٚس٠خ
إلٔغبص اٌّغٛٙد اٌؼؼٍ ٟثبػزّبد ِغبٌه اعزمالث١خ ٘ٛائ١خ
ٚأخش ٜال ٘ٛائ١خ .ئال أٔٗ ف ٟثؼغ اٌؾبالد ّ٠ىٓ أْ
٠ؾذس خًٍ اعزمالث ٟػٍِ ٝغز ٜٛأؽذ ٘زٖ اٌّغبٌه ،ػٕذ
ثؼغ األشخبص ٕ٠غُ ػٓ ٘زا اٌخًٍ ِغّٛػخ ِٓ
األػشاع ِٓ ثٕٙ١ب رشاوُ اٌؾّغ اٌٍجٕٚ ٟاٌشؼٛس ثبٌؼ١بء.
ٌف ُٙاٌؼاللخ ث٘ ٓ١زٖ األػشاع ٚؽج١ؼخ اٌخًٍ االعزمالثٟ
ٔمزشػ اٌّؼط١بد اٌزبٌ١خ:
انًعطى األول :رمذَ اٌٛص١مخ  1أُ٘ اٌزفبػالد االعزمالث١خ
اٌّشرجطخ ثأزبط اٌطبلخ ػٍِ ٝغز ٜٛاٌخٍ١خ ف ٟاٌؾبٌخ
اٌؼبد٠خ.
 .1باالستعانة بالوثٌقة  ،1حدد (ي) مصٌر حمض
البٌروفٌك على مستوى الخلٌة ثم احسب (ي)
الحصٌلة الطاقٌة (عدد جزٌئات  ) ATPلهدم حمض
( 57.0ن)
بٌروفٌك واحد داخل المٌتوكندري.

خثهح
شفافح

حمض لبنً

+

كلٌكوز
2ADP+2Pi

2NAD

2ATP

2NADH ,H+

 2حمض بٌروفٌك

يٍتىكُذري
+

* 1 NADH ,H

1 CO2

أستٌل كوانزٌم A

3NADH ,H+
1 FADH2

تفسفر
مؤكسد
تزكٍة ATP

دورج
كزٌثس
2CO2

1ATP

* انتفاعالخ انًًثهح داخم انًٍتىكُذري تخص حًط تٍزوفٍك واحذ.

الوثٌقة 1

ملحوظة :داخل المٌتوكندري تعطً أكسدة  NADH,H+واحدة  3ATPوتعطً أكسدة  FADH2واحدة .2ATP
انًعطى انثاًَ :لظذ ػالط ثؼغ األِشاع اٌف١شٚع١خ ٠زُ اعزؼّبي ِبدح ،)Inhibiteur de la transcriptase inverse( INTI

ٕ٠غُ ػٓ اٌؼالط ثٙزٖ اٌّبدح خًٍ ف ٟئٔزبط اٌطبلخ ِٓ ؽشف اٌّ١زٛوٕذس٠بد ِّب ٠إدٌّ ٞغّٛػخ ِٓ األػشاع اٌغبٔج١خ ِٓ
ثٕٙ١ب اٌشؼٛس ثبٌؼ١بء ٚرغ١ش رشو١ض اٌؾّغ اٌٍجٕ ٟف ٟاٌذَ٠ .مذَ عذٚي اٌٛص١مخ ٔ 2زبئظ ل١بط رشو١ض اٌؾّغ اٌٍجٕ ٟإٌّزظ ِٓ
ؽشف اٌخال٠ب ٚلّ١خ  pHاٌذَ ِغ سع َٛرفغ١ش٠خ ٌّ١زٛوٕذس٠بد ػٕذ شخظ ٓ١أؽذّ٘ب ِؼبٌظ ثّبدح ٚ INTIا٢خش غ١ش ِؼبٌظ.

اٌشخض غ١ش اٌّؼبٌظ
ثّبدح INTI
اٌشخض اٌّؼبٌظ ثّبدح
INTI

تزكٍش انحًط انهثًُ فً انذو
(فً حانح راحح)
 1mmoleف ٟاٌٍزش

ػبدٞ

أوجش ِٓ  5mmoleف ٟاٌٍزش

ؽّؼٟ

 pHانذو

ثؼغ ثشٚرٕ١بد اٌغٍغٍخ اٌزٕفغ١خ ف ٟاٌغشبء اٌذاخ١ٌٍّ ٟزٛوٕذسٞ

رسىو تفسٍزٌح نهًٍتىكُذرٌاخ

الوثٌقة 2

 .2أطاللب ِٓ ِؼط١بد عذٚي اٌٛص١مخ  2قارٌ (ي) ث ٓ١إٌزبئظ اٌّؾظٍخ ػٕذ اٌشخض اٌّؼبٌظ ٚاٌشخض غ١ش اٌّؼبٌظ ثّبدح
 ،INTIصُ استُتح (ي) ،اٌّغٍه االعزمالثٟ
اٌز٠ ٞزأصش ثٙزٖ اٌّبدح)ْ 1( .
ِ :شوت أٔض ّٟ٠غ١ش ٚظ١فٟ
CI

انًعطى انثانث :داء ٛٔ ٛ٘ MELASع ِٓ
اٌٙضاي اٌؼؼٍ ٟاٌّشرجؾ ثخًٍ ػٍِ ٝغزٜٛ
اٌّ١زٛوٕذس٠بد ِٓ ث ٓ١أػشاػٗ رشاوُ
اٌؾّغ اٌٍجٕ ٟف ٟاٌذَ ٚاٌشؼٛس ثبٌؼ١بء ػٕذ
اٌم١بَ ثأدِٔ ٝغٛٙد ػؼٍ .ٟرمذَ اٌٛص١مخ 3
سعّب رٛػ١ؾ١ب ٌطج١ؼخ اٌخًٍ اٌّشرجؾ ثٙزا
اٌذاء ػٍِ ٝغز ٜٛاٌّ١زٛوٕذس٠بد.

غشبء خبسعٟ
H+

H+

e- CIII e- CIV
CII
H2O
ATP

H+ ADP+Pi

½ O2

FAD+
H+

الوثٌقة 3

CI

FADH2
H+

غشبء داخٍٟ
NADH,H+
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 .3ثبالعزؼبٔخ ثبٌٛص١مخ  3فسز(ي) آٌ١خ رشو١ت  ATPػٍِ ٝغز ٜٛاٌغشبء اٌذاخٍ١ٌٍّ ٟزٛوٕذس ٞف ٟاٌؾبٌخ اٌؼبد٠خ صُ تٍٍ
()ْ 5.5
(ي) رأص١ش اٌخًٍ اٌّالؽع ػٕذ اٌشخض اٌّظبة ثذاء  MELASػٍ٘ ٝزٖ ا١ٌ٢خ.
 .4ثبعزضّبس اٌّؼط١بد اٌغبثمخ تٍٍ (ي) أْ اٌّغٍه االعزمالث ٟاٌغبئذ ف ٟاٌؾبٌز( ٓ١ؽبٌخ اعزؼّبي ِبدح ٚ INTIؽبٌخ داء
()ْ 5.75
ِ ٛ٘ )MELASغٍه اٌزخّش اٌٍجٕ ٟصُ فسز (ي) األػشاع اٌّالؽظخ ف ٟاٌؾبٌز.ٓ١
انتًزٌٍ انثاًَ (َ 6قط)
ِشع اٌٍ١ف١خ اٌى١غ١خ (ِ )Mucoviscidoseشع ٚساصٟ
ِخبؽ ٌضط ٠ظؼت
٠زّ١ض ثافشاص اٌخال٠ب اٌظٙبس٠خ ٌّخبؽ عذ ٌضط خظٛطب فٟ
ؽشؽٗ
Cl
ِغز ٜٛاٌشئزٚ ٓ١اٌغٙبص اٌٙؼّ ِٓ .ٟأعً رؾذ٠ذ األطً
اٌٛساصٌٙ ٟزا اٌّشع ٔمذَ اٌّؼط١بد ا٢ر١خ:
ClCl اوزشف اٌجبؽض )1989( ْٛأْ أػشاع ِشع اٌٍ١ف١خ
ثشٚرCFTR ٓ١
ثشٚرCFTR ٓ١
اٌى١غ١خ رشرجؾ ثجشٚر ٓ١غشبئ٠ ٟذػ CFTR ٝاٌز٠ ٞغّؼ
غ١ش ػبدٞ
ػبدٕ٠ ٞذِظ
ثخشٚط أٔٛ٠بد  Cℓ-خبسط اٌخٍ١خ ِّب ٠إد ٞئٌ ٝاٌشفغ ِٓ
ٔٛاح
ٔٛاح
ف ٟاٌغشبء
ِٛ١ػخ اٌّخبؽ  ٚرغ ً١ٙؽشؽٗ خبسط اٌغغُ .رمذَ
خٍ١خ ظٙبس٠خ ٌشخض عٍُ١
اٌٛص١مخ 1اٌؼاللخ ث ٓ١ثٕ١خ ٘زا اٌجشٚرٚ ٓ١ؽبٌخ اٌّخبؽ ػٕذ
خٍ١خ ظٙبس٠خ ٌشخض ِش٠غ
شخض عٍٚ ُ١آخش ِظبة ثّشع اٌٍ١ف١خ اٌى١غ١خ.
الوثٌقة 1
 .1ثبعزغالي ِؼط١بد اٌٛص١مخ ،1تٍٍ (ي) عجت أػشاع
اٌّشع ٚاستُتح (ي) اٌؼاللخ ثشٚر -ٓ١طفخ)ْ1( .
 رزؾىُ ف ٟرشو١ت ثشٚرِٛ CFTR ٓ١سصخ رؾًّ ٔفظ االعُ .رمذَ اٌٛص١مخ  2عضء ِٓ اٌؾٍ CFTR ً١اٌؼبد( ٞاٌٌٍٛت
إٌّغٛؿ) ػٕذ اٌشخض اٌغٍٚ ُ١عضء ِٓ اٌؾٍ CFTR ً١اٌطبفش (اٌٌٍٛت إٌّغٛؿ) ػٕذ شخض ِظبة ثّشع اٌٍ١ف١خ
اٌى١غ١خ .رّضً اٌٛص١مخ ِ 3غزخشعب ِٓ عذٚي اٌشِض اٌٛساص.ٟ
ِخبؽ ِبئغ ٠غ ًٙؽشؽٗ

511 :
رقم الثالثٌة
جزء من الحلٌل  CFTRالعادي (اللولب المنسوخ) TTA-TAG-TAG-AAA-CCA-CAA-AGG :
508

:

جزء من الحلٌل  CFTRالطافر (اللولب المنسوخ)

TTA-TAG-TAG -CCA-CAA-AGG
منحى القراءة

الوثٌقة 2
انىحذاخ
انزيشٌح
األحًاض
األيٍٍُح

505

AAU
AAC

AUC
AUA

UUU
UUC

Asn

Iℓe

Phe

GGU
GGA

Gly

GUU
GUC

UCC
UCG

UGA
UAA

Val

Ser

ثذِ ْٚؼٕٝ

الوثٌقة 3

 .2ثبالػزّبد ػٍ ٝاٌٛص١مز ،3ٚ 2 ٓ١أعط (ي) ِززبٌ١خ ِٚ ARNmززبٌ١خ األؽّبع األِ١ٕ١خ اٌّمبثٍخ ٌىً ِٓ اٌؾٍ ً١اٌؼبدٞ
()ْ1.5
ٚاٌؾٍ ً١اٌطبفش ،صُ فسز (ي) األطً اٌٛساصٌّ ٟشع اٌٍ١ف١خ اٌى١غ١خ.
 رمذَ اٌٛص١مخ  4شغشح ٔغت ػبئٍخ ثؼغ أفشاد٘ب ِظبث ْٛثّشع اٌٍ١ف١خ اٌى١غ١خ.
اِشأح عٍّ١خ
سعً عٍُ١
سعً ِش٠غ
اِشأح ِش٠ؼخ

5
4

ؽًّ١
الوثٌقة 4

3 4
3

2

2
4

1

II

1
3

I

2

1

III

 .3ثبالػزّبد ػٍ ٝاٌٛص١مخ :4
أ .تٍٍ (ي) أْ اٌؾٍ ً١اٌّغإٚي ػٓ ِشع اٌٍ١ف١خ اٌى١غ١خ ِزٕؼ ِٚؾّٛي ػٍ ٝطجغ١بد العٕغ١خ)5.75( .
ة .حذد (ي) اؽزّبي ئطبثخ اٌؾّ III4 ً١ثّشع اٌٍ١ف١خ اٌى١غ١خ .عهم (ي) عٛاثه ِغزؼٕ١ب (ح) ثشجىخ اٌزضاٚط)ْ1.25( .
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( استعًم (ي) اٌشِض  Mأ m ٚثبٌٕغجخ ٌٍؾٍ ً١اٌّغإٚي ػٓ اٌّشعٚ ،اٌشِض  Nأ n ٚثبٌٕغجخ ٌٍؾٍ ً١اٌؼبد.)ٞ
٠ ؼزجش ِشع اٌٍ١ف١خ اٌى١غ١خ ِٓ األِشاع ٚاعؼخ االٔزشبس٠ٚ ،ظ١ت فشدا ٚاؽذا ِٓ وً ٌِٛٛ 2555د عذ٠ذ فٟ
عبوٕخ أٚسٚثب .ثبػزجبس ٘زٖ اٌغبوٕخ خبػؼخ ٌمبٔ.Hardy-Weinberg ْٛ
()ْ1
.4أ .احسة (ي) رشدد اٌؾٍ ً١اٌّغإٚي ػٓ ِشع اٌٍ١ف١خ اٌى١غ١خ ٚرشدد اٌؾٍ ً١اٌؼبد ٞف ٟعبوٕخ أٚسٚثب.
()ْ5.5
ة .احسة (ي) رشدد األفشاد اٌغٍ ٓ١ّ١إٌبلٌٍٍّ ٓ١شع.
انتًزٌٍ انثانث (َ 3قط)
ِٓ أعً دساعخ ثؼغ عٛأت أزمبي طفز ٌْٛ ٟاٌغغُ  ٌْٛٚاٌؼ ْٛ١ػٕذ اٌجؼٛع رُ ئٔغبص اٌزضاٚعبد االر١خ:
 انتشاوج األول:ث ٓ١ثؼٛع ِٓ عالٌخ ِزٛؽشخ راد عغُ سِبدٚ ٞػ ْٛ١أسعٛأ١خ ٚثؼٛع ِٓ عالٌخ ؽبفشح راد عغُ أعٛد ٚػْٛ١
فبرؾخ اٌٍ .ْٛأػط٘ ٝزا اٌزضاٚط ع١ال أٚال  F1عّ١غ أفشادٖ ثّظٙش خبسعِ ٟزٛؽش.
 انتشاوج انثاًَ:ث ٓ١ئٔبس ِٓ اٌغِ F1 ً١غ روٛس ثغغُ أعٛد ٚػ ْٛ١فبرؾخ اٌٍ .ْٛأػط٘ ٝزا اٌزضاٚط ع١ال صبٔ١ب ِ F’2ى: ِٓ ْٛ
 65 فشدا ثغغُ سِبدٚ ٞػ ْٛ١فبرؾخ اٌٍْٛ
 64 فشدا ثغغُ أعٛد  ٚػ ْٛ١أسعٛأ١خ

 159 فشدا ثغغُ سِبدٚ ٞػ ْٛ١أسعٛأ١خ
 162 فشدا ثغغُ أعٛد ٚػ ْٛ١فبرؾخ اٌٍْٛ
ِ .1برا تستُتح (ي) ِٓ ٔزبئظ اٌزضاٚط األٚي ؟ ()ْ 5.5
 .2ثبعزضّبس ٔزبئظ اٌزضاٚط اٌضبٔ ٟتٍٍ (ي) ،يعهال (يعههح) ئعبثزه ،أْ اٌّٛسصزِ ٓ١شرجطز ٓ١صُ فسز (ي) ثبعزؼّبي
سع َٛرخط١ط١خ ِٕبعجخ اٌظب٘شح اٌّغإٌٚخ ػٓ رشىً ِخزٍف أّٔبؽ األِشبط ػٕذ ئٔبس اٌغ)ْ 1( .F1 ً١
 .3أعط (ي) اٌزفغ١ش اٌظجغٌٕ ٟزبئظ اٌزضاٚط اٌضبٔ ٟيستعٍُا (يستعٍُح) ثشجىخ اٌزضاٚط)ْ 1( .
+
يهحىظح :استعًم (ي) اٌشِضٌٍ n ٚ n+ ٓ٠زؼج١ش ػٓ ؽٍ ٍٟ١اٌّٛسصخ اٌّغإٌٚخ ػٓ ٌ ْٛاٌغغُٚ .اٌشِضٌٍ p ٚ p ٓ٠زؼج١ش
ػٓ ؽٍ ٍٟ١اٌّٛسصخ اٌّغإٌٚخ ػٓ ٌ ْٛاٌؼ.ْٛ١
( 570ن)
 .4أحسة (ي) اٌّغبفخ ث ٓ١اٌّٛسصز ٓ١اٌّذسٚعز ٓ١صُ أَدش (ي) اٌخش٠طخ اٌؼبٍِ١خ.
رؼشف ِٕبؽك اٌطّش ٔشبؽب ثشوبٔ١ب ِّٙب
٠زّ١ض ثجشوبٔ١خ أفغبس٠خ ِظؾٛثخ ثزشىً
طٙبسح رؼط ٟطخٛسا أّ٘ٙب طخشح
األٔذص٠ذ .رٕجؼش اٌظٙبسح ِٓ األػّبق
ػّٛد٠ب رؾذ اٌجشاوٚ ،ٓ١لذ الزشػ
اٌغٌٛٛ١ع ْٛ١صالس فشػ١بد ؽٛي ِظذس
٘زٖ اٌظٙبسح:
 فزظٍح  :1رٕزظ اٌظٙبسح ػٓ أظٙبسعضئٌ ٟظخشح اٌج١ش٠ذٚر١ذ إٌّزّ١خ
ٌٍشداء اٌؼٍ ٞٛاٌشاوت.
 فزظٍح  :2رٕزظ اٌظٙبسح ػٓ أظٙبسعضئٌ ٟظخشح اٌجبصٌذ إٌّزّ١خ ٌٍمششح
اٌّؾ١ط١خ إٌّغشصح.
 فزظٍح  :3رٕزظ اٌظٙبسح ػٓ أظٙبسعضئٌ ٟظخشح اٌج١ش٠ذٚر١ذ إٌّزّ١خ
ٌٍشداء إٌّغشص.

انتًزٌٍ انزاتع (َ 3قط)

0
R1
400
800
1000

R2

400

R3

A

800
1000

B
C

50
100
150
200
250

خطوط تساوي درجة الحرارة بـ )(C°

 : Aصخرة بٌرٌدوتٌت تنتمً للردا العلوي الراك
 :Bصخرة البازلت تنتمً للق رة المحٌطٌة
صخرة بٌرٌدوتٌت تنتمً للردا العلوي المن رز
C
المن :رزة
 R3ٚ R2 ٚ R1صخور تنتمً للق رة المحٌطٌة المن رزة
الوثٌقة 1

اٌؼّك
ثـ Km
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ٌٍزؾمك ِٓ ٘زٖ اٌفشػ١بد ٔمزشػ اٌّؼط١بد ا٢ر١خ:
 رمذَ اٌٛص١مخ 1رٛص٠غ خطٛؽ رغب ٞٚدسعخ اٌؾشاسح فِٕ ٟطمخ اٌطّش ؽغت اٌؼّك ٚرّٛػغ صالصخ ػٕ١بد طخش٠خ :اٌؼٕ١خ
 ٚ Aاٌؼٕ١خ  ٚ Bاٌؼٕ١خ .C
 .1ثبعزؼّبي ِؼط١بد اٌٛص١مخ  ،1ؽذد اٌؼّك ٚدسعخ اٌؾشاسح اٌز ٟرٛعذ فّٙ١ب وً ػٕ١خ طخش٠خ ( )ْ 5.75( .)Cٚ Bٚ A
 رمذَ اٌٛص١مخ ٔ 2ز١غخ رغبسة ؽٛي ششٚؽ أظٙبس طخشح اٌج١ش٠ذٚر١ذ غ١ش اٌّّٙ١خ (ف ٟغ١بة اٌّبء) ٚاٌجش٠ذٚر١ذ
اٌّّٙ١خ (اٌشىً أ) ٚششٚؽ أظٙبس طخشح اٌجبصٌذ غ١ش اٌّّٙ١خ ٚاٌجبصٌذ اٌّّٙ١خ (اٌشىً ة).
الشكل (ب)

الشكل (أ)

درجة الحرارة
()°C

درجة الحرارة
()°C

المجال ’3

المجال 3

المجال ’2

المجال 2

المجال 1

① منحنى بداٌة انصهار البرٌدوتٌت الممٌه
②منحنى بداٌة انصهار البرٌدوتٌت غٌر الممٌه
 = S+Lصلب  +سائل
 = Sصلب

المجال ’ 1العمق
()Km

العمق
()Km

الوثٌقة 2

③منحنى بداٌة انصهار البازلت الممٌه
④منحنى بداٌة انصهار البازلت غٌر الممٌه
 = S+Lصلب  +سائل
 = Sصلب

 .2ثبعزضّبس ئعبثزه ػٍ ٝاٌغإاي اٌغبثك ٚثبالػزّبد ػٍ ٝاٌٛص١مخ :2
أ .حذد (ي) اٌّغبي اٌز ٞرٕزّ ٌٗ ٟوً ِٓ اٌؼٕ١ز ٓ١اٌظخشر Cٚ B ٓ١صُ تحقق (ي) ِٓ طؾخ اٌفشػ١ز2 ٓ١
)ْ 5.75(.3ٚ
ة -حذد (ي) اٌّغبي اٌز ٞرٕزّ ٌٗ ٟاٌؼٕ١خ اٌظخش٠خ  Aصُ تحقق (ي) ِٓ طؾخ اٌفشػ١خ  1يثٍُا (يثٍُح) اٌششؽ
اٌؼشٚسٌ ٞؾذٚس االٔظٙبس اٌغضئٌٙ ٟزٖ اٌظخشح)ْ 5.75( .
ٌٍ ىشف ػٓ ِظذس اٌّبء اٌالصَ ٌزشىً اٌظٙبسح ثّٕطمخ اٌطّش ٔززجغ اٌزؾٛالد اٌؼ١ذأ١خ اٌز ٟرخؼغ ٌٙب طخٛس
اٌمششح اٌّؾ١ط١خ إٌّغشصح (اٌظخٛس  R3 ٚ R2 ٚ R1اٌّّضٍخ ف ٟاٌٛص١مخ ٠ .)1مذَ اٌشىً (أ) ِٓ اٌٛص١مخ ِ 3غبالد
اعزمشاس ثؼغ اٌّغّٛػبد اٌؼ١ذأ١خ ثبإلػبفخ ئٌ ٝظشٚف اٌؼغؾ ٚدسعخ اٌؾشاسح اٌز ٟرشىٍذ فٙ١ب ٘زٖ اٌظخٛس
٠ٚ . R3ٚ R2ٚ R1ج ٓ١اٌشىً (ة) ِٓ ٔفظ اٌٛص١مخ ثؼغ اٌزفبػالد اٌؼ١ذأ١خ اٌّشافمخ ٌزؾٛي ٘زٖ اٌظخٛس.
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800

600

400

درجة الحرارة )(°C

R1

مجال استقرار المجموعة المعدنٌة
بالجٌوكالز+كلورٌت+أكتٌنوت
مجال استقرار المجموعة المعدنٌة:
بالجٌوكالز +كلوكوفان

0.5
25
1

50

العمق
()Km

الشكل (أ)

6
6

بعض التفاعالت العٌدانٌة لتحول الصخور
① بالجٌوكالز  +كلورٌت  +أكتٌنوت ← كلوكوفان  +ما
②بالجٌوكالز +كلوكوفان ← جادٌٌت  +بٌجادي  +ما

R3

مجال استقرار المجموعة المعدنٌة:
بٌجادي+جادٌٌت

6

0

200

R2
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الشكل (ب)

1.5
2
الض ط
()GPa

الوثٌقة 3

 .3اػزّبدا ػٍِ ٝؼط١بد اٌٛص١مخ  3فسز (ي) اٌزغ١شاد اٌؼ١ذأ١خ اٌز ٟرؾذس ػٕذ االٔزمبي ِٓ اٌظخشح  R1ئٌ ٝاٌظخشح  R2صُ
ِٓ اٌظخشح  R2ئٌ ٝاٌظخشح ٚ ،R3استُتح (ي) أطً اٌّبء اٌالصَ ٌزشىً اٌظٙبسح ثّٕطمخ اٌطّش)ْ 5.75( .

§----------

اَتهى

§------------

الصفحة

االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا
اٌسٚضج اٌؼاز٠ح 2O16

انًزكز انىطٍُ نهتقىَى
وااليتحبَبد وانتىخُه

1

4

 -ػٕاطط اإلظاتح -

NR 32

المادة

عهىو انحُبح واألرض

مدة اإلنجاز

3

الشعبة أو المسلك

شعجخ انعهىو انتدزَجُخ يسهك عهىو انحُبح واألرض

المعامل

7

رقى
انسؤال

عُبصز اإلخبثخ
انًكىٌ األول ( َ 5قط)
(،1ز)

I
II

انُقطخ

,

(،2ض)

,

(،3ض)

,

(،4ب)

أ  .انًزكت انزئُسٍ نهتالؤو انُسُدٍ :ذؼط٠ف طح١ح ِٓ لثِ ً١عّٛػح ِٓ اٌّٛضشاخ اٌر ٟذرحىُ ف ٟذطو١ة
اٌٛاؼّاخ اٌطئ١ؽ١ح ٌٍرالؤَ إٌؽ١ع( ٟتطٚذٕ١اخ .)CMH
ة .انتطعُى انذاتٍ  :ذؼط٠ف طح١ح ِٓ لث ً١ظضع ٔؽ١ط أ ٚػؼ( ٛؽؼُ) تح١س أْ اٌّؼطٔ ٛ٘ ٟفؽٗ اٌّرٍم.ٟ

III

IV

1

2

3
4

أ .ذطأ

ب .طح١ح

ض .ذطأ

ز طح١ح

 – 1ئ٠عات١ح اٌّظً تإٌؽثح ٌف١طٚغ  :VIHذٛاظس ِؼازاخ األظؽاَ ٔٛػ١ح ػس اٌّحسزاخ اٌّؽرؼاز٠ح ٌٍف١طٚغVIH
ف ٟاٌّظً.
لثٛي ظٛاب طح١ح ٠رؼّٓ اإلشاضج ئٌِ ٝؼازاخ أظؽاَ ٔٛػ١ح ٌف١طٚغ  VIHف ٟاٌّظً................................ .
 -2آٌ١رِ ٓ١ررٍفرٌ ٓ١رسِ١ط اٌٍّفا٠ٚاخ  T4إٌاذط ػٓ اإلطاتح تف١طٚغ  ِٓ VIHتِ ٓ١ا : ٍٟ٠
 ِٙاظّح اٌٍّفا٠ٚاخ T4اٌّؼفٕح ِٓ ؽطف اٌٍّفا٠ٚاخTc؛ أحالي اٌٍّفا٠ٚاخ T4اٌّؼفٕح ٔر١عح ذىاشط  VIHزاذٍٙا؛ اضذثاؽ ِؼازاخ األظؽاَ إٌٛػ١ح ٌثؼغ ِىٔٛاخ  VIHاٌّطذثطح تأغش١ح اٌٍّفا٠ٚاخ T4؛ذىٍِ ْٛرحّاخ ذٍ٠ٛح تٌّ ٓ١فا٠ٚاخ T4؛
 ِٛخ اٌٍّفا٠ٚاخ  T4ػٓ ؽط٠ك ظا٘طج االٔرحاض اٌرٍ............................................ .)Apoptoseَ( ٞٛانًكىٌ انثبٍَ (َ 55قطخ)
انتًزٍَ األول (َ 3قط)
 +تحذَذ يصُز حًط انجُزوفُك عهً يستىي انخهُخ :
 اذرعاي حّغ اٌث١طٚف١ه ف ٟاٌعثٍح اٌشفافح ئٌ ٝحّغ ٌثٕ( ٟذحٛي حّغ اٌث١طٚف١ه ئٌ ٝحّغ ٌثٕ)ٟ؛........ أوؽسج حّغ اٌث١طٚف١ه ف ٟاٌّ١رٛوٕسض ٞئٌ ٝأؼر ً١وٛأٔع A ُ٠شُ ٘سِٗ وٍ١ا ػٍِ ٝؽر ٜٛحٍمح ........Krebs +انحصُهخ انطبقُخ نهذو خزَئخ واحذح يٍ حًط انجُزوفُك داخم انًُتىكُذرٌ :
.....................................................)4 NADH,H+ ) +(3FADH2) +(1ATP) = 15 ATP.
 +يقبرَخ سهًُخ يٍ قجُم :
 ذطو١ع اٌحّغ اٌٍثٕ ٟف ٟاٌسَ ػٕس اٌشرض اٌّؼاٌط ٠فٛق ذطو١عٖ ػٕس اٌشرض غ١ط اٌّؼاٌط؛......................  pHاٌسَ ػٕس اٌشرض اٌّؼاٌط حّؼِ ٟماضٔح ِغ pHاٌسَ ػٕس اٌشرض غ١ط اٌّؼاٌط؛............................. ِ١رٛوٕسض٠اخ اٌشرض اٌّؼاٌط ذرّ١ع تمٍح وً ِٓ األػطاف ٚتطٚذٕ١اخ اٌؽٍؽٍح اٌرٕفؽ١ح ِماضٔح ِغ اٌشرضغ١ط اٌّؼاٌط........................................................................................................................
اٌّؽٍه االؼرمالت ٟاٌص٠ ٞرأشط تّازج  ٛ٘INTIاٌرٕفػ اٌرٍ............................................................ٞٛ

ْ5.5
×4
ْ5.5
ْ5.5
ْ5.25
×4
ْ5.5

ْ5.25
×2

ْ5.25
ْ5.25
ْ 5.25
ْ 5.25
ْ 5.25
ْ 5.25
ْ 5.25

ذسفك اإلٌىرطٔٚاخ ػثط ِطوثاخ
 +ذفؽ١ط ذطو١ة  ATPف ٟاٌحاٌح اٌؼاز : ٞذأوؽس FADH2 ٚ NADH,H+
ضظٛع  ِٓ H+اٌح١ع اٌث١غشائٟ
ذشىً ِّاي H+
ػد اٌثطٚذٔٛاخ H+
اٌؽٍؽٍح اٌرٕفؽ١ح
ذطو١ة ْ 0.25 .................................................................. ATP
ئٌ ٝاٌّاذط٠ػ ػثط اٌىطاخ شاخ شّطاخ
ػؼف ذطو١ة ْ 0.25 .......ATP
ػسَ أوؽسج NADH,H
ذأش١ط اٌرًٍ اٌّالحع  :اٌّطوة ٌٍؽٍؽٍح اٌرٕفؽ١ح
ف ٟاٌحاٌر ٓ١ؼٛاء تإٌؽثح ٌألشراص اٌّؼاٌع ٓ١ب INTIأ ٚاألشراص اٌّظات ٓ١تساء ٕ٘ ، MELASان ذًٍ ػٍٝ
ذًٍ ف٘ ٟسَ حّغ اٌث١طٚف١ه ػٍِ ٝؽر ٜٛاٌّ١رٛوٕسض ٚ ٞذح ٌٗٛئٌ ٝحّغ ٌثٕٟ
ِؽر ٜٛاٌّرٛوٕسض٠اخ
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1

2

ػٍِ ٝؽر ٜٛاٌعثٍح اٌشفافح  .ئشْ اٌّؽٍه اٌؽائس ٘ ٛاٌررّط اٌثٕ .ٟاٌص٠ ٞؽّح ترطاوُ اٌحّغ اٌٍثٕ ٟاٌّؽإٚي ػٓ
حّؼ١ح اٌسَ ٚذطو١ة وّ١ح ػؼ١فح ِٓ  ِٓٚ ATPذُ اٌشؼٛض تاٌؼ١اء…………........................................
انتًزٍَ انثبٍَ ()ٌ 6
 +أصم أعزاض انًزض:
ذطاوُ
ػسَ ذطٚض Cl-
ػسَ اضذثاؽٗ تغشاء اٌرٍ١ح اٌظٙاض٠ح
ذًٍ ف ٟتٕ١ح اٌثطٚذCFTR ٓ١
ظٛٙض أػطاع اٌّطع ......................................................................................
ِراؽ ظس ٌعض
 +انعالقخ ثزوتٍُ صفخ:
شرض شِ ٚظٙط ذاضظ ٟؼٍُ١
تطٚذ CFTR ٓ١ػازٞ
شرض ِظاب تّطع Mucovscidose
تطٚذ CFTR ٓ١غ١ط ػازٞ
=>  ٚتاٌراٌ ٟفىً ذغ١ط ػٍِ ٝؽر ٜٛاٌثطٚذٕ٠ ٓ١رط ػٕٗ ذغ١ط اٌّظٙط اٌراضظٌٍ ٟظفح .......................................
 +يتتبنُخ ARNm
 تإٌؽثح ٌٍشرض اٌؼاز............................................................................................................. : ٞAAU-AUC-AUC-UUU-GGU-GUU-UCC
 تإٌؽثح ٌٍشرض اٌّظاب............................................................................................................ :AAU-AUC-AUC-GGU-GUU-UCC-UAU
 +يتتبنُخ األحًبض األيُُُخ :
 تإٌؽثح ٌٍشرض اٌؼاز............................................................................................................ : ٞAsn - Ile - Ile - Phe - Gly - Val - Ser
 تإٌؽثح ٌٍشرض اٌّظاب........................................................................................................... :Asn - Ile - Ile - Gly - Val - Ser - Tyr
 +تفسُز األصم انىراثٍ نهًزض:
ذطو١ة تطٚذ CFTR ٓ١غ١ط
حسٚز ؽفطج ذرّصً ف ٟفمساْ شالز ٔ١ىٍٛ١ذ١ساخ  AAAػٍِ ٝؽر ٜٛاٌصالش١ح 555
ظٛٙض ِطع ..................................................................................... .Mucoviscidose
ػازٞ
أ + .اٌحٍ ً١اٌّؽإٚي ػٓ اٌّطع ِرٕح : ٟئٔعاب أتٕاء ِظات ِٓ ٓ١أت ٓ٠ٛؼٍ............................................. ٓ١ّ١
 +اٌحٍ ً١اٌّؽإٚي ػٓ اٌّطع ِحّٛي ػٍ ٝطثغ ٟالظٕؽ : ٟلثٛي وً ظٛاب ِٕطم٠ ٟث ٓ١ػسَ االضذثاؽ تاٌظثغX ٟ
 ٚػسَ االضذثاؽ تاٌظثغ ِٓ Y ٟلث:ً١
 غ١ط ِحّٛي ػٍ ٝاٌظثغٌٛ Y ٟظٛز أاز ِظاتاخ ........................................................................ غ١ط ِحّٛي ػٍ ٝاٌظثغ X ٟألْ اٌثٕد ِ III3ظاتح  ٚذٕحسض ِٓ األب  II1ؼٍ................................... ُ١ة .احتًبل إصبثخ انحًُم  III4ثبنًزض :
األثىاٌ:

II2

انًظهز انخبرخٍ:

3
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][M

انًُط انىراثٍ:
األيشبج:

x

2

ْ0.75

ْ5.5

ْ5.5
ْ5.25
ْ5.25
ْ5.25
ْ5.25

ْ5.5
ْ5.25
ْ5.25
ْ5.25

II1
][M

M//m
½ M/

الصفحة

½ m/

M//m
½ M/

شجكخ انتزاوج:
m 1/2
)(M//m
[M] 1/4
)(m//m
[m] 1/4

M 1/2
)(M//M
[M] 1/4
)(M//m
[M] 1/4

ْ5.5

½ m/
األِشاض
M 1/2
1/2

m

احرّاي ئطاتح اٌحّ III4 ً١تّطع ................................................................ ¼ ٛ٘ Mucoviscidose

ْ5.5
ْ5.25

4
4
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f(m//m) = 1/2500 = q2
أ - .ذطزز اٌحٍ ً١اٌّؽإٚي ػٓ اٌّطع :
√ = √ = .......................... f(m) = q
= 0.02
............................ f(M) = p = 1 - q = 0.08
 ذطزز اٌحٍ ً١اٌؼاز.. :ٞب .ذطزز األفطاز إٌالٌٍٍّ ٓ١طع ........................... f(M//m) = 2pq = (0.08 × 0.02) × 2 = 0.0032 ..

الصفحة

3

4
4

ْ5.5
ْ5.5
ْ5.5

انتًزٍَ انثبنث ( َ 3قط)

1

االستُتبخبد يٍ َتبئح انتزاوج األول :
 ا٢تاء ِٓ ؼالٌرٔ ٓ١م١ر ٓ١حؽة اٌمأ ْٛاألٚي ٌّأسي اٌحٍ ً١اٌّؽإٚي ػٓ اٌٍ ْٛاٌطِازٌٍ ٞعؽُ ؼائس ػٍ ٝاٌحٍ ً١اٌّؽإٚي ػٓ اٌٍ ْٛاالؼٛز ٌٍعؽُ اٌحٍ ً١اٌّؽإٚي ػٓ ٌ ْٛاٌؼ ْٛ١األضظٛأ١ح ؼائس ػٍ ٝاٌحٍ ً١اٌّؽإٚي ػٓ ٌ ْٛاٌؼ ْٛ١اٌفاذحح تعهُم ارتجبط انًىرثتٍُ:اٌعٔ F’2 ً١اذط ػٓ ذعاٚض اذرثاض٠ ٚ، ٞرى ِٓ ْٛأضتغ ِظا٘ط ذاضظ١ح تح١س أْ ػسز اٌّظا٘ط اٌراضظ١ح األت٠ٛح أوثط
تىص١ط ِٓ ػسز اٌّظا٘ط اٌعس٠سج اٌرطو١ة
ئشْ اٌّٛضشر ٓ١اٌّسضٚؼرِ ٓ١طذثطرْ5.5 ....................................... ٓ١
 ئٔعاظ ضؼ َٛذرط١ط١ح ِٕاؼثح ٌظا٘طج اٌؼثٛض اٌر ٟذؽّح ترشىً ِررٍف أٔٛاع االِشاض ػٕس أفطاز F1ْ5.5

ْ5.5
2

اٌرفؽ١ط اٌظثغٌٕ ٟرائط اٌرعاٚض اٌصأ:ٟ

♂

المظاهر الخارجية:

3

♀

×

][p,n

][p+,n+

p n
p n

األنماط الوراثية :
األمشاج:

ْ1

p+ n+
p n

p n+

p n
100%

p+ n

14,22% 14,44%

p n

p+ n+

36%

35,33%

شبكة التزاوج:

4

p n+

p+ n

p n

14,44%

14,22%

36%

p n+
p n
][p,n+

p+ n
p n
][p+,n

p n
p n
][p,n

14,44%

14,22%

36%

p+ n+

األِشاض

p+ n+
p n
][p+,n+

p n
100%

35,33%

35,33%

 ٌحؽاب اٌّؽافح اٌفاطٍح ت ٓ١اٌّٛضشر ٓ١اٌّسضٚؼر٠ ٓ١رُ حؽاب ٔؽثح اٌّظا٘ط اٌراضظ١ح ظس٠سج اٌرطو١ة  ٚاٌر ٟذؽاٞٚ ٚ 28.66 %تاٌراٌ ٟفاٌّؽافح اٌفاطٍح ت ٓ١اٌّٛضشر....................................................... .28.66 CMg ٟ٘ ٓ١
 -وظع انخزَطخ انعبيهُخ ............................................................................................................... :

ْ5.25
ْ5.25
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الصفحة

4

4
4

انتًزٍَ انزاثع (َ 3قط)

1

2

3

ظطٚف ذٛاظس اٌؼٕ١اخ اٌظرط٠ح :
C
B
A
اٌؼٕ١اخ اٌظرط٠ح
225
155
125
اٌؼّك ()Km
555
455
1555
زضظح اٌحطاضج ()C°
أ .ذٕرّ ٟاٌؼٕ١ح اٌظرط٠ح  Bئٌ ٝاٌّعاي ’ٚ ،1ذٕرّ ٟاٌؼٕ١ح  Cئٌ ٝاٌّعاي .......................................................1
 ذٕرّ ٟاٌظرطذاْ  Cٚ Bئٌِ ٝعاٌ ٓ١الّ٠ىٓ أْ ذرى ْٛفّٙ١ا اٌظٙاضج ح١س ذى ْٛاٌظرٛض ف ٟاٌحاٌح اٌظٍثح ،ئشْفاٌفطػ١راْ  3ٚ 2غ١ط طح١حراْ.........................................................................................................
ب .ذٕرّ ٟاٌظرطج  Aئٌ ٝاٌّعاي ......................................................................................................2
 ف٘ ٟصا اٌّعاي ذرؼغ طرطج اٌث١ط٠سٚذ١د الٔظٙاض ظعئِّ ٟا ٠ث ٓ١طحح اٌفطػ١ح ......................................1 اٌشطؽ اٌؼطٚضٌ ٞحسٚز االٔظٙاض اٌععئٌٙ ٟصٖ اٌظرطج ٘ٚ ٛظٛز اٌّاء..................................................... +تفسُز انتغُزاد انعُذاَُخ:
ٕ٠رط ػٓ أغطاظ اٌغالف اٌظرط ٞفِٕ ٟطمح اٌطّط اضذفاع ِ ُٙف ٟاٌؼغؾ تاإلػافح ئٌ ٝاالضذفاع ف ٟزضظح اٌحطاضج
ِّا ٠إز ٜئٌ: ٝ
 حسٚز اٌرفاػً  1فررحٛي اٌظرطج  R1اٌّىٔٛح ِٓ ِؼازْ اٌثاٌعٛ١والظ  ٚاٌىٍٛض٠د  ٚاألورٕٛ١خ ٌرؼط ٟاٌظرطج R2اٌّىٔٛح ِٓ اٌثاٌعٛ١والظ  ٚاٌىٍٛوٛفاْ.
 حسٚز اٌرفاػً  2فررحٛي اٌظرطج  R2اٌّىٔٛح ِٓ اٌثاٌعٛ١والظ  ٚاٌىٍٛوٛفاْ ٌرؼط ٟاٌظرطج  R3اٌّىٔٛح ِٓاٌعاز١٠د  ٚاٌثعاز....................................................................................................................... .ٞ
 +استُتبج أصم انًبء:
أطً اٌّاء اٌالظَ ٌرشىً اٌظٙاضج ٘ ٛاٌرفاػالخ اٌؼ١سأ١ح اٌر ٟذرُ ف ٟطرٛض اٌمشطج اٌّح١ط١ح إٌّغطظج ٔر١عح اضذفاع
اٌؼغؾ ٚزضظح اٌحطاضج....................................................................................................................

ْ5.25
×3
ْ5.5
ْ5.25
ْ5.25
ْ 5.25
ْ5.25

ْ0.5
ْ5.25

