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  )نقط  8 ( : )استرداد المعارف( ا�ول المكون
  )ن2( الصحيحة المناسبة لھاا	قتراحات  صل بواسطة سھم الجملة با	قتراح أو  -1
  

  ا	قتراحات  الجملة
  البلورية إلى الشبكية-   :العصب البصري ھو عصب حسي،ينقل السيالة العصبية من

  الشبكيةالباحة البصرية إلى -
  .الشبكية إلى الباحة البصرية-

  المستقبل الحسي وتنقل إلى المركز العصبي -  :السيالة الحركية ھي سيالة تنشأ في 
  المركز العصبي وتنقل إلى العضو المستجيب -
  .بل الحسي وتنقل إلى العضلةالمستق -

تعتبر العقد الشوكية من البنيات العصبية المتدخلة في قوس 
  :ا	نعكاس،إذ يمكن تصنيفھا ك

  بنية توصل السيا	ت العصبية الحركية -
  بنية تتواجد في المادة الرمادية للمراكز العصبية -
  .متصلة باCلياف الحسيةبنية تحتوي على أجسام خلوية  -

  التحركية اFرادية لنصف الجسم اCيمن -  :الباحة الحركية لنصف كرة المخ اCيمن فيتتحكم 
- Gيسر إالتحركية الCرادية لنصف الجسم ا  
  .التحركية اFرادية لنصف الجسم اCيسر -

 
 في الجھاز العصبي ووظيفية تمثل خانات الجدول التالي العناصر اCساسية المكونة لوحدة بنيوية  -2

 
على ورقة تحريرك ثم اعط ا	سم المناسب لكل  برسمھا،وذلك والوظيفية الوحدة البنيوية ھذه لتكوين  اCربعة أعGه العناصرجميع قم بت

  )ن2.()يؤخذ بعين ا	عتبار دقة الرسم ومعاييره(عنصر
  

 )ن4: (ھا من المصطلحاتبما يناسب اتالفراغعوض الحروف الموجودة في  -3
  :فإن ھناك نوعين من ا	ستجابة المناعية........ أ.........Cول الذي تشكلهعند اختراق الخط الدفاعي ا

التي تشكل الخط .....ج......وغير نوعية،تتمثل في بلعمة مولدات المضاد والقضاء عليھا،وتقوم بھذه العملية.... ت...و....ب...استجابة -
 .الدفاعي الثاني

يتمثل في إنتاج ............خ:.........وھي مناعة مكتسبة ذات مسلكين لد مضاد معينتتعلق بمو .......ح....استجابة مناعية بطيئة و -
إلى ........ه.....ثم مسلك خلوي حيث تتحول بعض. وتوجه ضد مولد مضاد محدد قصد إبطال مفعوله......د.........مضادات أجسام من طرف

 .قاتلة تعمل على ھدم وتحطيم مولد المضاد Tلمفاويات
  )نقط  12(  :) ا�ستد�ل العلمي والتواصل البياني والكتابي(لثاني المكون ا

        

        .)نقط 6( :التمرين اCول 
 

     I- ،ما في الحنجرة وانتفاخا في العقد اللمفاوية	يوما  13انى من ذلك   حوالى ع بحيثأصيب شخص ببكتيريا ممرضة،سببت له آ
 نات من دمه وقياس كميةطيلة ھذه المدة دراسة رد فعل جسمه من خGل أخذ عي وقد تمت . يمتثل للشفاء،دون تناول أي دواءقبل أن 
  :النتائج المحصل عليھا 1وتبين الوثيقة . ومضادات اCجسام في كل عينة البكتيريا

  
 
 
 
 

 اCكاديمية الجھوية للتربية والتكوين
لكويرة-وادي الذھب  

 نيابة وادي الذھب
 الداخلة
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علوم الحياة واCرض: المادة 1:المعامل  ساعة واحدة: مدة اFنجاز   
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 )ن1.5(،وتطور كمية البكتيرياتطور كل من مضادات اCجسام صف -1
2- Cلية المسؤولة عن ارتفاع مضادات اjن1(.جسام في جسم الشخص المصابفسر ا( 
 )ن1(.يا من جسم المصابئنھا فسر انخفاض ثم اختفاء البكتيريا -3
  )ن1()علل إجابتك(حدد اليوم الذي يمكن فيه اعتبار كمية مضادات اCجسام المنتجة كافية لشفاء الشخص من المرض -4

  
II- ثوم في أسرع وقت ممكن للتخفيف عن معاناة المصابين بھذه البكتيريا؛قام الطبيب المختص في في إطار البحث وبھدف القضاء على الجر

  التالية؛ 2بالتجارب المبينة في الويثقة  علم الجراثيم
 تنتميمجموعات الفئران 

لنفس السGلة ولھا نفس 
  السن والوزن

   النتائج  التجارب
  بعد تمثيلھا على مبيانات 

  1المجموعة
  

  

  2وعةالمجم
  

  

  3المجموعة

  

  Z=Meticillineالمضاد الحيوي              Y= Rifamicyneالحيويالمضاد         X  =Vancomicyneالمضاد الحيوي
  
 

 )ن1(، استخلص تأثير المضادات الحيوية على ھذه البكتيرياالثGث  انطGقا من تحليلك لنتائج التجارب -5
  )ن0.5(.حيوي الذي سيصفه الطبيب للمصابين بھذه البكتيرياالمضاد الاسم حدد معلG جوابك  -6
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1ثيقة الو  

2الوثيقة   



  
  

 نقط) ن4(: ثانيالتمرين ال
  

  .عGقة وظيفية تمكن من تحقيق حساسية شعورية 3تربط أشكال الوثيقة 
    2الشكل                                  3الشكل                                            1الشكل                                         

  
 
 

  )ن0.5(.الحساسية الشعورية المعنية حدد نوع -1
 )ن1.5(.حسب تدخلھا في الحساسية الشعورية المدروسة،ثم حدد دور كل منھا 3 و2 و1 رتب اCشكال  -2
 )ن0.5(.لمدروسةالشعورية ا حساسيةال،حدد الباحة المتدخلة في  3من بين الباحات المخية المبينة في الشكل -3
4- nقة القائمة بين مختلف العناصر المتدخلة في الحساسية التالية بعد نقلھا على ورقة تحريرك تركيبية الخطاطة ال إمGتبين فيھا الع

  )ن1.5(.الشعورية المدروسة
  
  

  
 نقط) ن2(: ثالثالتمرين ال

 
  :أسفله 4 في الوثيقةكما ھو مبين  ن على ھذه العضلةنقوم بتثبيت كتل مختلفة الوز ،للكشف عن أحد خاصيات العضلة الھيكلية

  

  
  

  يبين الجدول التالي النتائج المحصلة

  
 )ن1(.حصل عليھاصف النتائج الم -1
 )ن0.5( ماھي الخاصية المراد الكشف عنھا؟ -2
  )ن0.5(انطGقا مما سبق،ماذا تستنتج بخصوص الخاصية المدروسة؟  -3

  
  

 انتھى                                                                                                                                                             
 
  

  طول العضلة بعد إزالة الكتلة  طول العضلة بعد  تثبيت الكتلة  طول العضلة قبل تثبيت الكتلة  الكتلة
5g 50mm  55mm 50mm  

20g  50mm  60mm  50mm  
30g  50mm  70mm  58mm  

3الوثيقة   

4الوثيقة   

3/3ص  


