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 لبرمجةل القابلة يسヨح باستعヨاメ اآلة  الحاسبة غير

 

メاأو ラّوムヨعارف : الヨ(نقط 5)استرداد ال 
 

Iعن اآتي (أجيبي) ـ أجب ポورقة تحرير ヴعل : 
 (ラ 5) .اانحゲاف الイيレيـ  السゅكるレ :(ヵ) فعرّ أـ 

 (5.0 ラ. )(Hardy-Weinbergسゅكるレ مヲわاコنる حسب قゅنラヲ )هゅヨ في السゅكるレ الゲヌレيる الゅんヨليゲ る  ف  ヲ  شヅゲين يイب ت   (ヵ) اクُكرゆ ـ 
 

II نقلاُ ـ (ヵ)اآتية، ثم اكتب れمن ااقتراحا ゥل اقتراムقابل لヨالحرف ال ،ポورقة تحرير ヴعل ، (ヵ)  صحيح"أمامه "
 (ラ 2) ."خطأ"أو 

 .أفゲاキ الヨわレヨيる لゅヰل الゅヌヨهゲ الケゅガجيるلヤسゅكるレ هヲ مネヲヨイ اأنヅゅヨ الケヲاثيヱ るأـ الヨحンヲわ الイيレي 
ゆ  ـキギالع りキヱギمح るレكゅاخل سキ ヴلま يレيイاف الゲاانح ヵキぽاجع، يゲاثي تケヲال ネヲレわال. 
ァ  ـゲらわتع ،ゅヰتケグغم نケ  れاゲفトقبالゅاثي مع تعケヲال ネヲレわヤا لケギダم メゅاأجي. 
 キ ヴヤع ゐギي تحわال れاゲفトال ゲらわـ تع ンヲわمس ゅايガالるيギسイال るاثيケヱ れاゲفヅ. 
 

III ة منヨرقヨال れعطياヨمن ال ヴل معطムصحيح بالنسبة ل ゥاقترا ギ5ـ يوج  ヴلま3. 
 キ( .5.0 ラ)اخل كل ァヱコ الحゲف الゅボヨبل لاقゲわاゥ الダحيح (ヵ) كتباُ اأヱコاァ اآتيる عケヱ ヴヤقる تحゲيポゲ ثم  (ヵ) نقلاُ  

(5 ،(            )....2 ،           )....(3 ،).... 
            
 :يؤدヵ اانتقاء الطبيعي まلヴ التغير الوراثي للساكنة تحت تأثيرـ  5

 .أـ عヲامل الヲسط
 .ゆ ـ اانحゲاف الイيレي

 .العヲامل الヨسるらら لトヤفゲاァ れ ـ 
るائيヲالعش れゅجヱزاわـ ال キ. 

 

 :الطفرり الصبغية عنتنتج  -2
 .عキギ الらダغيれゅأヱتغيゲ في بレيる أ ـ 
  .نيヤムيヲتيヱ ギاحギ عヴヤ مسンヲわ الらダغياسギらわاゆ メ ـ 
 .نيヤムيヲتيヱ ギاحギ عヴヤ مسンヲわ الらダغيまضゅفァ る ـ 
 .نيヤムيヲتيヱ ギاحギ عヴヤ مسンヲわ الらダغيحグف キ ـ 

 

 :في حالة تساوヵ السيادり بالنسبة لヨورثة غير مرتبطة بالجنسو داخل ساكنة معينة،-3
るاثيケヲال ヅゅヨاأن キキゲت メキゅيع れياヤالح キキゲأـ  ت. 

 .الゅヌヨهゲ الケゅガجيる يعメキゅ تキキゲ اأنヅゅヨ الケヲاثيるتゆ  キキゲ ـ
 .تキキゲ الゅヌヨهゲ الケゅガجيる يゅガلف تキキゲ اأنヅゅヨ الケヲاثيァ る ـ
 .تキキゲ الحヤياれ يعメキゅ تキキゲ  الゅヌヨهゲ الケゅガجيキ る ـ



4    
2
       

 

   الموضوع - 2016  الدورة العادية -اامتحان الوطني الموحد لヤبكالوريا 
 "أ " وュ الرياضية شعبة العヤ - عヤوュ الحياة واأرض: مادة -

NS  63  
 الصفحة

   

ヴ        
 

 (نقطة 55) ااستギاメ العلヨي والتواصل الムتابي والبياني : الムヨّوラ الثاني
 

 
 

  るجيケゅガال ゲهゅヌヨال ネヲレتヱ るغيらダال るيغダال れゅらث ヴヤع ドゅفي الحف ゆゅダاإخヱ زاليわااخ ュゅسボكل من اان ケヱキ コاゲإب
 :عゲら اأجيメゅ نゥゲわボ مゅ يヤي

I -  るボثيヲل الんヨتるاآتي  れゅらن ヲヨن りケヱキSélaginelle   خسゲالس れゅらه نらيشヱ るゃافギال ラاギヤらلゅيعيش ب ヵグال(Fougère) . 
 り أケヱاゲヰヌギベ، خاメ فりゲわ الツレج، في قゅعي
 れゅらレل ヵヲヤزء العイلゅب ギجヲي تわبل الゅレالس 
 Sélaginelle  عヲنラゅ るغيヲらال サゅمن اأكي: 
 りゲصغي るغيヲب サゅأكي A1 りゲيらك るغيヲب サゅأكيヱ 
 A2 .るغيらダال るيغダال るئيゅレんال ュاأ ゅايガي الトتع 
 عA1 ヱA2، ヴヤبムل من الムيسين الヲらغيين  
 .a1 ヱa2خايゅ أحキゅيる الダيغる الらダغيる  ،الヲわالي 
 ゅايガال ログه ヲヨレيك،تヨء سゅاخل غشキ ، 
 بゅلゲわبる الヱ るらヅゲتعトي بケヱギهゅ عヴヤ الヲわالي، 
  れاゲشيヨالB1 ヱB2 . れاゲشيヨال  ケゲّ  ت ح 

B1  ヅヲالس るئيゅレث ゅخايb1 ヵヲわتح ゅヨレبي 
  れاゲشيヨالB2   るヨガض ゅخاي ヴヤعb2. 

 ゅايガح الらتسb1りキヲجヲم るئيゅم れاゲトاخل قキ ، 
 るبゲわع الトس ヴヤع،  りゲشيヨال ヲنحB2 حم معわヤتヱ 
  るيヤガالb2  るيヤガال るيトمعc .るيヤガال チゲعわت 
 االわحま ュゅلヴ انボسゅمれゅ غيゲ الゅレتるイ عن هグا 
 るليゅわわم りゲشゅらم  りゲشيヨاخل الキB2 ゅレيレي جトعわل. 
 るايギين في بレイيعيش ال ゆゅحس ヴヤع ロケヲトت 
 ヴاشわي تわال りゲشيヨال ログه るيわف るわらل نムتش ギبع 
  れゅらي نトعわل ケヲトわتSélaginelle   ギيギج. 

من   A1  ヱA2الゅヌهりゲ الらيヲلヲجيる الわي تحゐギ عヴヤ مسンヲわ كل من الムيسين الヲらغيين まجابتك  (り) معلا (ヵ) حギدـ 5
 りゲشيヨال ンヲわمس ヴヤعヱ ،るヰجB2 ンゲأخ るヰمن ج( .5.20ラ) 

 ( ラ 5. )نゅヰトヨ (り) محギّداケسゅヨ تトガيトيゅ لりケヱギヤ الらダغيる لグヰا الれゅらレ  (ヵ) أنجز  -2

II -   るاثيケヲال れゅفダبعض ال メゅボわان るكيفي るاسケギل ゲسغيレイلゅب るトらتゲヨال  りゲトالع るنゅらヤイال れゅらن ギレع(Pois de 
senteur ) るانيヲجケأ ケゅهコأ れاク ヴلヱاأ ،れゅらレا الグヰين لわيボين نわبين سال ァヱزاわب ュゅيボتم ال(Pourpres)  ゥゅボل ゆヲらحヱ
  るヤيヲヅ(Longs)  اءゲヨح ケゅهコأ れاク るنيゅんالヱ(Rouges)  りゲيギわمس ゥゅボل ゆヲらحヱ(Ronds) . جيا ァヱزاわا الグه ヴトأع

 . يラヲムわ من نゅらتれゅ كク ゅヰヤاれ أコهケゅ أケجヲانيヱ るحゆヲら لヲヅ ゥゅボيヱF1 るヤاأ
 ま (5ラ)جゅبわك( ヵ)علل  من نゅわئج هグا الわزاァヱ؟ (ين) ـ ماクا تستنتج3
الゅレتج  F2الゅわレئج الゲヌレيる الムヨヨن الحメヲダ عヤيゅヰ عギレ أفゲاキ الイيل الゅんني ( ヵ) أعطبشるムら الわزاァヱ،  (り) ـ مستعينا4

 キاゲأف ァヱعن تزاF1  لث لـゅんال ラヲنゅボحسب ال ゅヰレبي ゅヨفيMendel  (れياヤالح ァاヱコأ メاボわاس ラヲنゅ2(. )ق ラ) 
-  ،ケゅهコاأ ラヲعن ل メヱぽسヨيل الヤحヤل るらسレلゅلبヨاستع (ヵ) R   ヱأr.  
-  ،ゥゅボヤال ゆヲらل حムعن ش  メヱぽسヨيل الヤحヤل るらسレلゅلبヨاستع (ヵ) L  ヱأ  . 

بإنコゅイ  5055سPunett ヱBateson  るレ ، قュゅ  كل من Mendelقギダ الムشف عن اسゅレんわء لゅボヤنラヲ الゅんلث لـ 
 :ヱقギ حダا عヴヤ الゅわレئج الるヤんヨヨ في الメヱギイ اآتي. فيゅヨ بيゅヰレ عギレ نれゅら الゅらヤイنる العF1 りゲトتزاァヱ أفゲاキ الイيل 

メرين اأوヨ(نقط 6: )الت 

 

 الوثيقة 

B1 

A1 

b2 

b1 

れنبا Sélaginelle 
  

A2 

نれゅら فわي 
   

a1 

a2 

B2  

ゲيらムت 

c 
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ヵ ラـ  قار (ヵ)  مع メヱギイفي ال るヤんヨヨئج الゅわレقم الケ メاぽك عن السわبゅجま في ゅヰليま تヤصヲي تわئج الゅわレا . 4الクما
 (ラ 0..5.) كيفيる انメゅボわ الケヲヨثわين الヱケギヨسわين بソヲダガ (ين) تستنتج

 
 

 
 الヰزاメ العヤツي مケヱ チゲاثي مゲتらط بゅلレイس يヨわيز 

 يわレج عレه فギボاラ  ،العヤツيる بゅنحاメ تケギيイي لأليゅف
ヵキぽي ゅヨم るفسيレわال れゅكゲاجع الحゲتヱ るكゲحヤي لイيケギت 

  パヲヤらل الらق れヲヨال ヴلま . るボثيヲل الんヨنسب 5ت りゲイش 
 チゲヨا الグヰب ラヲبゅダم ゅهキاゲبعض أف るヤئゅع. 

5-  メسبباستغاレال りゲイش れゅيトمع: 
 ( ラ 5.)كيفيる انメゅボわ الチゲヨ الま サヱケギヨجابتك (り) معلا (ヵ) حギدـ  أ

ゆ ــ أعط (ヵ)  ينヲل من اأبムاثي لケヲط الヨレالII 6 ヱII  أラ (ヵ) بين، ثم 7
 るبゅصま  تレらالIII 9   ゲقعغ   أمヲわم ゲي( .5.0 ラ) 

 .للحليل الヨتنحي  m للحليل السائギ والرمز Mالرمز  (ヵ) استعヨل
IIIالレらت  まصゅبる لらヤحث عن سらب 9るヤんヨヨال るغيらダال ゅヰわトيゲخ コゅイنま تم ، 

  るボثيヲلゅ2ب. 
2 ポادヨــ باعت  るボثيヲال れゅيトمع ヴヤد، 2عギح (ヵ )غيらダال クヱグالش ネヲن 
 سらب まصゅبゅヰわ بチゲヨ الヰزاメ (ヵ) بينمレه هログ الレらت، ثم  الヵグ تعゅني 
 (ラ 5.0. )العヤツي 
 
 

 

 ネヲمن ن れゅらن ギレع るيイيヲわبيب الゅاأن メヲヅ فع منゲمن أجل الlongiflora ،ءゅボわاان るيレボت ヴヤع キゅヨわم ااعわعي  يゅレトااص
ゅヰレبي ゅヨفي ァヱزاわヤل ゅヰعゅツخまヱ るヤيヲヅ るيイيヲبيب تゅيز بأنヨわت キاゲأف メل في عزんヨわي تわا . الグه るليゅفع コاゲإب ゥゲわボء، نゅボわاان

るاآتي るيらيゲイわال れゅيトعヨال るاسケキ: 
  るレكゅس ギレع るيイيヲわبيب الゅاأن メヲヅ ゲيع تغيコヲわل るئيゅダاإح るاسケギت الレムأم ュ(P1 ) れゅらレلlongiflora  من ،

ァاケギم ヴヤع メヲダالح ヱ عヤツل  مムفي الش るヤんヨヨال るئيゅダاإح れゅわبゅんقيم الヱ れاキキゲわ( أ)الるボثيヲ5من ال ゅأم ،
 .هグا الコれゅらレهりゲ من نفس الヲثيるボ، فيんヨل ケسゅヨ تトガيトيゅ لヲわيج ( ゆ)الشムل 

 
 
 

るجيケゅガال ゲهゅヌヨال キاゲلأف キاゲاأف キギع るيヲゃヨال ゅヰらنس 
 るانيヲجケأ ケゅهコأれاクヱ るヤيヲヅ ゥゅボل ゆヲらح 
 るانيヲجケأ ケゅهコأれاクヱ りゲيギわمس ゥゅボل ゆヲらح 
 حゆヲら لヲヅ ゥゅボيクヱ るヤاれأコهケゅ حゲヨاء 

 ケゅهコاءأゲヨح れاクヱ りゲيギわمس ゥゅボل ゆヲらح 

1384 
893 
898 
4883 

69.49% 

5.61% 

5.65% 

19.24% 

 (نقط 5: )الثالث  التヨرين

 

 (نقط 4: )الثاني  التヨرين
 

 

 5الوثيقة 

 ケجل سヤيم
ゆゅダجل مケ 

るヨيヤس りأゲام 
るبゅダم りأゲام 

 

 
 2 الوثيقة

x 
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 :5عヴヤ الヲثيるボ  اعتヨاداـ 5
 (ラ 5.0. )نヨط الわغيゲ الま サヱケギヨجابتك (り) معلا  (ヵ) حギد -أ

 ゆ صفـ (ヵ) るيイيヲわبيب الゅاأن メヲヅ れاキキゲيع تコヲا تستنتج. تク؟ (ين) ما(5 ラ.) 
  ベヲيف ヱأ ヵヱゅيس メヲヅ れاク るيイيヲبيب تゅيز بأنヨわي تわال キاゲاأف メعز ギ79بع mm ァヱزاわت ゅヰكゲتヱ ،

メヲヅ  ، يんヨل الメヱギイ أسفヤه تコヲيع تキキゲاP2れفيゅヨ بيゅヰレ عشヲائيゅ، تم الحメヲダ عヴヤ سゅكるレ بレت 
ギレع るيイيヲわبيب الゅاأن るレكゅالس ログه . 

 
れゅゃسط الفヱ (mm) 25 22 23 14 11 16 63 68 61 69 35 32 33 94 
キاゲاأف キギ5 8 8 43 14 53 53 42 4 4 4 3 3 3 ع 

 

クヱلك ( P2)عギレ السゅكるレ ( الヨعيヵケゅ)قيわヨي كل من الヨعメギ الحسゅبي ヱاانحゲاف الトヨレي  (ヵ) اُحسبـ 2
 (ラ 2. )جメヱギ تらトيボي لحسゆゅ هログ الゅんبれゅわ باعتヨاد

 
 :نعطي 

 
 
بソヲダガ فعゅليる  (ين) ماクا تستنتجヱ(P2 .) ( P1)الゅんبれゅわ اإحゅダئيる لムل من السゅكわレين  (ヵ) قارラـ 3

 (ラ 5.0) ؟اانゅボわء الイレヨز
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     انتヴヰـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
 

 

 

 
 

 و

 

 

 

 

لشكل ゆا  

 الشムل أ
5الوثيقة   

 :الثابتتان اإحصائيتان
= 70,05 

 = 7 ,16 
 ゆأنبو メطو 

 التويج

52 55 55 65 64 66 67 63 66 67 52 55 55 
7 

57 

27 

37 

47 

57 

キاゲاأف キギع 

ゆヲらأن メヲヅ 
 mmالヲわيج بـ  
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メاأو ラّوムヨعارف : الヨ(نقط 5)استرداد ال 
رقم 

メسلم  عناصر اإجابة السؤا
 التنقيط

I 

 : من قらيل صحيح ゲيفتع -أ
فゲاキ السゅكるレ مヲヨイعる أفゲاキ من نفس الネヲレ، تعيش في ヱسط جغゲافي محキギ يسヨح لヨイيع أ :الساكنةـ 

ヰレبي ゅヨفي ァヱزاわلゅمب....................................................................................(5.05 ラ) 
 : من قらيل صحيح ゲيفتعـ 

انガفチゅ تعキギ  يわレج عレهتغيゲ بゅلギダفる لキキゲわ الحヤياキ れاخل سゅكるレ من جيل آخゲ  :اانحراف الجيني
るレكゅاخل السキ るاثيケヲال メゅムاأش….................................................................(5.05 ラ) 

 ク: ...........................................................(.....5.05 ラ)كر شرطين من بين ما يليゆ ـ 
  .ثゅレئيヱ るصيغる صらغيる تヲالギ جレسي -
-  メゅاكب اأجيゲت ュギع(るفヤわガヨال メゅاأجي キاゲبين أف ァヱزاわال ゆゅغي).  
- るفギダلゅم بわي ァヱزاわالヱ るレكゅالس キاゲئي أفゅヰا ن キギع.  
- ヱ من りゲイヰال ゆゅغيるレكゅالس ヴلま.  
- ヨكيفヱ キゲل فムلヱ りケギボاثي نفس الケヲه الトヨن ラゅك ゅالعيش ヴヤع ケキゅف قヤء خゅトعまヱ ァヱزاわヤل ドヲヌالح 
 .(غيゆゅ اانゅボわء)
 .ااخわااれ الわي قギ تحゐギ أثゅレء اانボسュゅ ااخわزاليغيゆゅ الトفゲاヱ れـ 

 
 
 

 
 
5.0 ラ 

II (أ ؛أトخ)   -   (ゆ صحيح ؛)   -   ( ァصحيح ؛)   -    (キأ ؛トخ ) 2 ラ 
III (5أ ؛)   -  (أ ؛ 2)    -    (3 ゆ ؛ )      5.0 ラ 

 ( نقطة 55)ااستギاメ العلヨي والتواصل الムتابي والبياني : ثانيالムヨوラ ال
メرين اأوヨ(نقط 6:) الت 

رقم 
メالسؤا 

سلم  عناصر اإجابة
 I التنقيط

5 

 (ラ 5.20.............. ..........................)اانボسュゅ ااخわزالي: A1عヴヤ مسンヲわ الムيس الヲらغي  -
 (ラ 5.20.........................................)اانボسュゅ ااخわزالي: A2عヴヤ مسンヲわ الムيس الヲらغي  -
 (ラ 5.20............)خايゅ أュ ثゅレئيる الダيغる الらダغيる تعトي خايゅ أحキゅيる الダيغる الらダغيる: الわعヤيل -
-  りゲشيヨال ンヲわمس ヴヤعB2   :ゆゅダاإخ..........................................................(5.20 ラ) 
 (ラ 5.20..............................)يわم عヴヤ مسヲわاهゅ الわحュゅ الヨشيイين الグكヱ ヵゲاأنヵヲん: الわعヤيل  -
 5.20 ラ 

2   りケヱキ コゅイنまるصحيح るغيらص........................................................................(.0..5 ラ) 
 るئيゅレث るيキゅأح りケヱギب ゲق اأمヤعわيるغيらダال るيغダال................................................(.5.20 ラ) 5 ラ 

 II  

3 - るئيゅレث るنヲイه........................................ .................................................. (5.20 ラ) 
- ラاヲين اأبわيボين نわمن سال メヱيل اأイالヱ ،F1 نسゅイわ؛. مメギنゅヨل メヱاأ ラヲنゅボق الボتح..( ...5.20 ラ)  
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れياヤجين من الحヱلز るمゅت りキゅسي ポゅレه ラج أわレわنس:   عن メヱぽسヨيل الヤانيالحヲجケاأ ラヲヤال  ケゅهコلأギئゅمز له  سゲنヱ(R) عن メヱぽسヨيل الヤحヤل るらسレلゅب ،
، بゅلレسるら لヤحヤيل الヨسメヱぽ (L)الشムل الヲトيل لحゆヲら الゥゅボヤ سゅئヱ ギنゲمز له الحヤيل الヨسメヱぽ عن   (5.20 ラ........... ).............................................. (.r)الラヲヤ اأحゲヨ لأコهヱ ケゅنゲمز له 

 5 ラ (ラ 5.20........... )................................( )الشムل الヨسギわيゲ لحゆヲら الヱ ゥゅボヤنゲمز له عن 

4 

                                     F1                                     x                   F1 
 るجيケゅガال ゲهゅヌヨال      :     [R,L        ]             x                  [R,L] 

るاثيケヲال ヅゅヨاأن:  R//r  L//                                    R//r  L//  
 
 
 

ァゅاأمش:                r;     R;     L r     ;  L R             r;      R;     L r  ;    L R            
                  25%   25%   25%  25%         25%    25%   25%  25%      (.5.05 ラ) 
らشァヱزاわال るム............ :.....( .......................................................................5..0 ラ) 

       r      
4/5 

 R 
4/5 

 L r  
4/5 

L R  
4/5 

  ァゅاأمش♂ 
        ァゅاأمش♀ 

R// r  L//   
 [R,L ]56/5 

R//R  L//   
[R,L ]56/5 

R//r  L//L 
[R,L ]56/5 

R//R  L//L 
[R,L ]56/5 

L R  
4/5 

r // r L//   
[r, L] 56/5 

R// r  L//   
[R,L ]56/5 

r// r L//L 
[r, L ]56/5 

R// r  L//L 
[R,L ]56/5 

 L r  
4/5 

R// r    //   
[R,   ]56/5 

R//R    //   
[R,   ]56/5 

R// r  L//   
[R,L ]56/5 

R//R  L//  
[R,L ]56/5 

   R 
4/5 

r // r    //   
[r,   ]56/5 

R// r    //   
[R,   ]56/5 

r // r L//   
[r, L ]56/5 

R// r  L//   
[R,L ]56/5 

      r    
4/5 

 

 るيゲヌレئج الゅわレالゅヰيヤع メヲダن الحムヨヨعند أفراد الجيل  الF2 : ..................( .................5.0 ラ) 
[R,L]   16/9 
[r, L] 16  /3 
[R,  ] 16  /3 
[r, ] 16    /1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2 ラ 

0 
るنケゅボヨف : الゲヅ من るヤダحヨئج الゅわレمع ال メギنゅヨلث لゅんال ラヲنゅボحسب ال りゲヌわレヨئج الゅわレبق الゅトت ュギع
Punett ヱBateson....................................................................................(5.0 ラ) 
 ァゅわレわااس :ラゅわトらتゲم ラゅわثケヲヨال...................................................................... (5.20 ラ) 5..0 ラ 

 (نقط 4: )التヨرين الثاني
رقم 

メسلم  عناصر اإجابة السؤا
 التنقيط

 أ - 5

- ラاヲال اأب ラゅヨيヤسゅبゅダم ゅレاب ラゅらイレحي:  يレわم チゲヨال.........................(.....................5.0 ラ) 
 .Xالチゲヨ محメヲヨ عヴヤ الらダغي الレイسي   
まIIIصゅبる اأنケヲヰド.    ヴん الチゲヨ عギレ الグكケヲ من أゆ سヤيم  :من قらيلقメヲら تعヤيل  - 9   .................................................(..........................5.0 ラ) 

  
 
 
 

5 ラ 

5.20  ラ  
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5 - ゆ 

-  ュاثي لأケヲط الヨレالII 6 :XMXm   ゆاثي لأケヲط الヨレــ   الII 7 :XMY (.....................5.0 ラ) 
-  ヴヤع メヲヨمحヱ حيレわم チゲヨالX ラヲムي تムل ،るبゅダت مレらال ラヲムت ラغي أらレي ラاゲわااق るヰبゅشわم 

،ゲفゅトيل الヤحヤل るらسレلゅب ヱاグه ゅم  ゅبゅダم ゅهヲأب ラヲムي ラأ ュزヤわيس. ،るلゅالح ログفي ه ヱラأ ゅヨيم فا  بヤس ゆاأ
III يムヨن لレらヤت 9 ゆゅダت ラأ............................................................(....................5ラ  ) 

 
5.0  ラ 

2 

-   チゲヨب るبゅダت مレらالTurner  : سيレغي جらص ヴヤع ゲفヲわتX ギاحヱ..........(..............5.20 ラ) 
 :ゅلチゲヨب اإصゅبる سらب

 - ュمن اأ チゲヨヤب لらسヨيل الヤثت الحケヱ تレらال.............................................(.......5.20 ラ) 
 (ラ 5.0......)..........الレらت لم تゐゲ الらダغي الレイسي من اأゆ نわيるイ شクヱグ في اانボسュゅ ااخわزالي -
- ゲيらتع ヴلま ンキت أレらال ギレع チゲヨヤب لらسヨال ゲغي ギئゅيل السヤالح ゆゅغي  チゲヨヤب لらسヨيل الヤالح

チゲヨلゅب ゅヰわبゅصま ليゅわلゅبヱ(..............................................................................5.0 ラ) 5.0 ラ 
 (نقط 5)التヨرين الثالث 

رقم 
メالسؤا 

سلم  عناصر اإجابة
 التنقيط

 (ラ 5.20....).....................................................................................تغيゲ مヲわاصل - أ - 5
 5.0 ラ (ラ 5.20..........).......................أメヲヅ ラ اأنゅبيب الヲわيイيる يムヨن أラ يأخグ جヨيع الボيم :التعليل -

5 - ゆ 
-  ゲヰヌعيヤツين  مわヨيボال ギレالين عヲレم れا キキゲわ64الmm ヱ70mm .................(...........5.0 ラ) 
- ギعヨالヱ るيイيヲわبيب الゅاأن メヲヅ بين قيم ゲيらك ギعゅらت ポゅレهメ بيゅالحس(..........................5.20 ラ) 
- ァゅわレわااس :るنسゅイわم ゲغي るレكゅس...........................................................(.........5.20 ラ) 5ラ 

2 

 صحيح ラ لムل عキヲヨ  5.20 تレヨح
وسط الفئة 

0 626,88 -25,04 0 0 52

0 485,66 -22,04 0 0 55

0 362,43 -19,04 0 0 58

257,20442 257,20 -16,04 61 1 61

169,97886 169,98 -13,04 64 1 64

100,75329 100,75 -10,04 67 1 67

742,91594 49,53 -7,04 1050 15 70

326,0433 16,30 -4,04 1460 20 73

30,144836 1,08 -1,04 2128 28 76

157,89253 3,85 1,96 3239 41 79

443,25852 24,63 4,96 1476 18 82

190,19973 63,40 7,96 255 3 85

360,52304 120,17 10,96 264 3 88

389,89756 194,95 13,96 182 2 91

3168,81 10246 133 المجموع

                              

 
 メギعヨبيالゅ77,04      :  الحس mm  =533/55246=  .        ......................( .....5.0 ラ ) 

ヵケゅعيヨي الトヨレاف الゲ4,88 = 3568,81/133 √ = اانح σ     ........................... (5.0 ラ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2 ラ 

3 

 :يイب أラ تヨツわن الケゅボヨنる العゅレصゲ اآتيる :الヨقارنة
 (5.0 ラ.. )......( .P1)أكゲら من الヨعメギ الحسゅبي لヤسゅكるレ اأュ ( P2)الヨعメギ الحسゅبي لヤسゅكるレ الレらت  -
-  るレكゅسヤل ヵケゅعيヨي الトヨレاف الゲاانح(P2 ) るレكゅسヤل ヵケゅعيヨاف الゲمن اانح ゲأصغ(P1(.)5.0 ラ) 
تم الゲفع من メヲヅ اأنゅبيب الヲわيイيヱ るتم  (P2)فعメゅ أنه عギレ السゅكるレ الレらت  اانゅボわء الイレヨز -

ゅنسゅイت ゲんحت أكらأص ゅヰأن ヴヤع メギي ゅヨم ゅヰわわيص تشヤボت....................(.... ..................5.0 ラ) 

 
 
 

 
5.0 ラ 

 


