
 

 

 

 

 وزارة التربية الوطنية       
       

 داديـــاإلعلك ــالسشهادة نيل ان ـــامتح

 2102دورة يونيو      (األحراراملمدرسون و ن املرتشحو)

 علوم احلياة واالرض:  مـــــادة

 .................................................................: .......................................................... يــم الشخصـــاالس          

 .......................................................................................................................: االســــم العـــائلــي           

 .................................................................................................................: .......االزدياد ومكان تاريخ          

  
 
 

  خاص بكتابة االمتحان

 رقم االمتحان

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

 

      
       

 السلك اإلعداديشهادة نيل ان ــامتح                                 

 (األحراراملمدرسون و املرتشحون )                             

 2102دورة يونيو                            

 علوم احلياة واالرض:مادة                          

 1: المعامل        اعةس:  مدة االنجاز                         

  

 بكتابة االمتحان خاص
 
 
 

 

      :اسم وتوقيع املصحح  

 ورقةلهذه ا على( ي)اجب : عامة توجيهات
  (نقط 8)المعارف استرداد  :األولالمكون 

 (نقط 4) :التمرين األول
 ينما يمثلمالحظة مجهرية لمقطع عرضي على مستوى النخاع الشوكي،ب (0الوثيقة )  -أ -يمثل الشكل 

 .(0الوثيقة )  -أ -الشكل مناطق لبعض  قويمالحظة مجهرية بتكبير  (0الوثيقة )  -ج - و   -ب -الشكالن  
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...................................................................................................................................................................... 

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

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

 

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

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

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

 (ن 0 ).همنالوقاية سبل العصبي، و ز اجهة السالم تهدد صحة و اذكر أحد األخطار التي -    3

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

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

 21 علىالنقطة 

  7في أي منطقة من النخاع الشوكي ، توجد كل من العناصر -2
 (ن 0)  0الوثيقة  -ج - و  -ب -الممثلين بالشكلين 8والعناصر  

.  0األسماء المناسبة ألرقام أشكال الوثيقة اعط  -1

 (ن2)
 



 

 

 

 ــيء  يف  هــذ ا اإلطــــــارال يكتب أي ش

 
 

 

 

 

 2102يونيو ( املرتشحون  املمدرسون واألحرار)اإلعدادي شهادة السلك امتحــان نيل 
2 
4 

 

 (نقط 4: )التمرين الثاني
 

 (ن0.1): والصنف الذي ينتمي اليه الجرثومصل  بواسطة سهم  بين   -0
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

خطورة   هما التي تشكلذكر خاصيتيمع  مثالين للجراثيم الممرضة،  الجراثيممن بين هاته اعط  – 2
 (ن0) .على صحة الجسم

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

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

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

 (ن0.1:)امأل جدول المقارنة بين التلقيح واإلستمصال مستعمال العبارات التالية -3
 . (بضعة أسابيع)مؤقت  همفعول -المناعة ببطئكسب ي -للوقاية يستعمل  -

 .يستعمل للعالج -  عدة سنوات يدوم همفعول -ينقل المناعة فورا  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 (نقطة 21) اصل الكتابي والبياني االستدالل العلمي والتو: المكون الثاني
 

 (نقط  6: )الثالث التمرين
 

 :نعتبر ما يلي عند اإلنسان وظائف الربط جوانب في اطار دراسة بعض
 

 

 الجراثيم

 عصيات الحليب

 سليوميالبن عفن

 سيداال فيروس

 عصيات الكزاز

 المكورات الرئوية

 ميبةألا

 االستمصال التلقيح

  

  

  

 هاصنافأ

 الفطريات المجهرية

 تالحما

 البكتيريا ت

 حيوانات أولية

 



 
 

 
 
 

 ال يكتب أي شــيء  في  هــذ ا اإلطــــــار
 

 
 
 

 

 2102يونيو ( املرتشحون  املمدرسون واألحرار)اإلعدادي شهادة السلك امتحــان نيل 
3 
4 

 2عضاء الممثلة بالوثيقة يتطلب إرجاع كرة المضرب من طرف الالعب ، تدخل األ . 

من بين األنشطة العصبية التي قام بها هذا  ميز -1
بالحساسية الشعورية  المتعلقة الالعب،األنشطة

 .( ن 2) .اإلرادية ةواألنشطة المرتبطة بالحرك
..............................................................................................................................................  

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

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

العضو المستقبل في هذا  و المنبهكال من إذن  عين -2
  (ن 1).النشاط

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

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

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

  الالعب بإرجاع كرة المضرب  لرصد المناطق النشيطة على مستوى نصف كرة المخ  خالل قيام، 

 3الوثيقة   و تمثل. صبيب الدم بمنطقة المخ عنذ نشاطها ر تم قياس نسبة تدفق الدم في المخ ؛حيث يتغي 
 .تموضع  بعض الباحات على القشرة المخية

 حدد ،اعتمادا على هذه المعطيات -3

ارتفاعا في  تالمناطق التي عرف با لترتيب 
عند قيام العب كرة صبيبها الدموي 

  (ن 1. 5).المضرب  بهذا النشاط 
.................................................................................................................... 

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

…………………………………………………………………………. 

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

 باعتمادك على ما سبق ، وبالرجوع الى  -4..
لوماتك، أنجز خطاطة مبسطة ثمثل فيها مع

 ( ن 1.5). هذا الالعبقام بها خالل الحركة اإلرادية التي  العناصر المتدخلة ومساروطبيعة السيالة العصبية

 
 

 

 

 

 الخطاطة:



 

 
 
 

 ال يكتب أي ش
 ــيء  في  هــذ ا اإلطــــــار

 
 
 

 

 4 2102يونيو  (املرتشحون  املمدرسون واألحرار)اإلعدادي شهادة السلك امتحــان نيل 
4 

 ( نقط  6: )الرابعالتمرين 
 لتوضيح . األحيانلكنه يتخلص منها في أغلب  ،تظهر بالجسم السليم باستمرار خاليا سرطانية

 :التالية تنستثمر المعطيا ،السرطانية الخالياضد بعض آليات دفاع الجسم         
 أسبوعين نأخذ من الفأر المصل والكريات اللمفاوية  سرطانية، وبعدعاديا بخاليا  نحقن فأراT، 

 .تائجهايلخص الجدول التالي التجربة ون .سرطانيةخاليا  زرع مالئموسط  إليها فيثم نضيف 
 
 
 
 
 
 
 

  (ن 1)ماذا تمثل الخاليا السرطانية بالنسبة لجسم الفأر؟ -1
 

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

. 

 .جسام ؟ وضح جوابكأل، هدم الخاليا السرطانية بواسطة مضادات اهل يتم حسب النتائج المحصلة -2

........................................................................................................................(............................................................................................................................ن1.5)

... 

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

   بعد مدة   2،نتيجة مالحظة مجهرية لعينة أخذت من الوسط  4 ةللوثيق  (ب)و( أ) يمثل الشكالن   

  .زمنية من بداية التجربة         

  (ن1.5) .علل جوابك.ا الزمنيمحسب تسلسله 4 ةللوثيق( ب)و( أ)رتب الشكلين  -3
.................................................................................................................................................. 

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

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

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

 نوع االستجابة  باعتمادك على ما سبق، اعط -4

 وضح.تدمير الخاليا السرطانيةالمناعية المتدخلة في 

 ..(ن2) .جوابك

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

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

 

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

 

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

 

 النتائج محتوى وسط الزرع 

 الخاليا السرطانية تكاثر خاليا سرطانية  +مصل  1الوسط 

 الخاليا السرطانية اختفاء خاليا سرطانية  +  Tلمفاويات  2الوسط 

 


