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 المكون الول :ر
استداد المعارف ( 8نقط)



التمرين الول 4( :نقط)

 تمثل الوثيقة  1أسفله رسما تخطيطيا لمقطع عرضيعلى مستوى النخاع الشوكي.
 )1أ -ضع (ي) عالمة (×) أمام االقتراح الصحيح،
 -المفتاح المناسب لهذا الرسم التخطيطي هو 1.5( :ن)

أ -1 .مادة رمادية -2.مادة بيضاء-3.عصب سيسائي-4.جذر خلفي  -5.جذر أمامي-6.عقدة شوكية ...............
ب -1 .مادة بيضاء-2 .مادة رمادية-3 .عصب سيسائي -4جذر أمام  -5.جذر خلفي-6.عقدة شوكية...............
ت -1 .مادة بيضاء -2.مادة رمادية -3.عصب سيسائي-4 .جذرخلفي -5.جذرأمامي-6.عقدة شوكية..............

-

بْ -
اذكر(ي) نوع السيالة العصبية التي ينقلها العنصر رقم 4؟ ( 0.75ن)
 ينقل العنصر  4سيالة ............................................................................................................................................ ... )2ضع (ي) عالمة (×) أمام االقتراح الصحيح ،من بين االقتراحات اآلتية 0.75( :ن).

 تتمثل خاصية القلوصية ل ْلعضلة اله ْيكلية في:أ .ا ْنتفاخ وتصلب ب ْطن العضلة و ْ
ازدياد طولها...................................
ب .ا ْنتفاخ وتصلب ب ْ
طن العضلة وا ْنخفاض طولها...............................
صلي...............
ت .ا ْنتفاخ وتصلب ب ْطن العضلة مع االحْ تفاظ بطولها ال ْ
 )3أ ْذكر خطرا يهدد سالمة الجهاز العصبي وخطرا يهدد سالمة الجهاز العضلي 1( .ن).
 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ -
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الثان 4( :نقط)
 التمرين
ي
 )1أ ْكتب )ي) صحيح أْو خطأ أمام كل ا ْقتراح من ب ْين ْ
االقتراحات التية2( :ن)
أ .تتكاثر ب ْعض الفطريات عن طريق التبوغ............................................................
ب .تعتبر ب ْكتي ْريات الحليب ) (Lactobacillusمتعضيات مجْ هرية م ْمرضة.......................
ت .تتكاثر الحماة(الفيروسات) بداخل الخاليا الحية....................................................
ث .تتجلى خطورة ب ْعض الجراثيم الم ْمرضة في إ ْفراز السمين....................................
سْْْم ع ْنْْْد
سْْْتجابة مناعيْْْة محليْْْة ناتجْْْة عْْْن تسْْْرب الجْْْراثيم الم ْمرضْْْة إلْْْى الج ْ
سْْْتجابة اال ْلتهابيْْْة ،ا ْ
 [ اال ْ
ستوى ا ْلج ْلد ،وتتجلى بظهور أعْراض اال ْلتهاب وتدخل ظاهرة الب ْلعمة].
الصابة بج ْرح على م ْ
عط (ي) بالت ْرتيب مراحل ظاهرة الب ْلعمة دون وصْفها ( 2ن).
ستجابة اال ْلتهابية ،ثم ا ْ
 )2ادْكر(ي) أ ْربعة أعْراض لهذه اال ْ
ستجابة اال ْلتهابية.............................................................:2...........................................................:1. :
 أعْراض اال ْ...................................................................................:4...................................................................................:3...
 مراحل ظاهرة الب ْلعمة.......................................................................................................................................... :...................................................................................................................................................................................

البيان ( 12نقطة)
العلم والتواصل
 مكون االستدالل
ي
ي
 التمرين الول 7( :نقط)

سم:
سم (شلل الن ْ
ص ف اليْمن من الج ْ
ستشْفى بسبب عدم قدْرته على تحْ ريك الجانب اليْمن من الج ْ
ص إلى الم ْ
تم ن ْقل ش ْخ ٍ
الوجْ ه ،اليد والرجْ ل) .ومع ذلك فان ْ
االختبار الطبي ل ْْل ْنعكاس الداغصي ع ْند هذا الش ْخص (ض ْرب ال ْوتار تحْ ت الداغصة
سفل الر ْكبة) يؤدي الى حركة الساق المشْلولة.
أ ْ
 )1على ماذا تدل نتيجة اال ْختبار الطبي ل ْْل ْنعكاس الداغصي ع ْند هذا الش ْخص؟ ضع(ي) عالمة )×( في الخانة
المناسبة للجواب الصحيح من بين مايلي (1ن):
أ .تدل على سالمة جميع ال ْعضاء المتدخلة في التحركية االرادية.....................
ب .تدل على سالمة جميع ال ْعضاء المتدخلة في الحساسية الشعورية....................
ت .تدل على سالمة جميع ال ْعضاء المتدخلة في اال ْنعكاس الش ْوكي.......................
-

سمه من ب ْين الفرضيات
 )2ا ْختر (ي) فرضية م ْنطقية تفسر بها سبب اصابة هذا الش ْخص بشلل النصْ ف اليْمن م ْن ج ْ
التالية ،وذلك بوضع عالمة )×( في الخانة المناسبة لصحيح أو خطأ1( .ن)
الفرضيات
ص ف كرة المخ ال ْيمن.
أ .ربما إصابة الباحة الحركية لن ْ
ب .ربما إصابة الباحة الحركية لنصْ ف كرة المخ ال ْيسر.
ت .ربما إصابة الباحة الحسية لنصْ ف كرة المخ ال ْيسر.

صحيح

خطأ
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ص دقيق
 للتحقق من الفرضية أ ْخضع الش ْخص لفحْ ٍصوير المخي بت ْقنية الرنين الم ْغناطيسي ) ،(IRMحيْث
للت ْ
 ف في م ْنطق ٍة محدد ٍة من الجهة
كش ف عن وجود تل ٍ
سرى
الي ْ

ل ْلمخ

-ا ْلم ْنطقة(-)Xأمام

شق

روال ْندو

ي ف
) (Rolandoكما هو مبين في الوثيقة  ،1نتيجة نز ٍ

دموي ٍ م ْوضعي.
 -ا ْنطالقٌا من م ْعطيات الوثيقة  1وبالرجوع الى معارفك:

 )3تعر ف

(ي) ا ْلم ْنطقة ( )Xالمصابة بالتل ف .وذلك بوضع عالمة )×( في الخانة المناسبة لالقتراح الصحيح 1( .ن)

 -تمثل المنطقة (:)X

أ.
ب.
ت.
ث.

ص ف كرة المخ ال ْيمن....................
الباحة الحركية لن ْ
الباحة الحسية لنصْ ف كرة المخ ال ْيمن ......................
الباحة الحركية لنصْ ف كرة المخ ال ْيسر......................
الباحة الحسية لنصْ ف كرة المخ ال ْيسر .....................

سمه ،وذلك بوضع عالمة )×(
ست ْنتج (ي) اذن سبب اصابة هذا الش ْخص بشلل الن ْ
ص ف ال ْيمن م ْن ج ْ
 )4ا ْ
في الخانة المناسبة لصحيح أو خطأ2( .ن)
سمه هو:
 سبب اصابة هذا الش ْخص بشلل الن ْ
ص ف ال ْيمن م ْن ج ْ

صحيح

خطأ

سرى :المنطقة (.)x
ستوى الباحة الحسية الي ْ
أ .وجود تل ف على م ْ
سرى :المنطقة (.)x
ستوى الباحة الحركية الي ْ
ب .وجود تل ف على م ْ
ستوى الباحة الحركية الي ْمنى :المنطقة (.)x
ت .ت وجود ل ف على م ْ
ست ْعمال العبارات التالية-[ :النخاع الش ْوكي وال ْعصاب الحركية -إصابة الباحة الحركية
 )5باعتمادك على ما سبق وبا ْ
سم ،].-أتْمم (ي) فراغات الخطاطة التالية
سرى -غياب السيالة العصبية الحركية-شلل الن ْ
ص ف ال ْيمن من الج ْ
الي ْ
سم ع ْند هذا الش ْخص .وذلك بوضع
لت ْفسير العالقة بيْن الم ْنطقة المصابة وظهور الشلل في النصْ ف اليْمن من الج ْ
أمام كل رقم بالخانة العبارة التي تناسبه2( .ن).

3
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الثان 5( :نقط)
 التمرين
ي

يريات المكورات الثنائية الرئوية التي تسبب مرض ا ْلتهاب الرئة .وتوجد في الطبيعة
من بيْن الجراثيم الم ْمرضة ،ب ْكت ْ
على ش ْكليْن م ْختلفين :الش ْكل ( )1مكورات تتوفر على عليْبة ،والش ْكل ( )2مكورات ال تتوفر على عليْبة .ل ْلكشْ ف عن
سؤول عن مرض ا ْلتهاب الرئة ،تم اجْ راء تجارب ح ْقن ش ْكل ْي هذه المكورات على فئْران سليمة ( Aو.)B
العامل الم ْ
ويلخص جدْول الوثيقة  2ظرو ف هذه التجارب مع نتائجها:

 اعْتمادا على هذه الم ْعطيات التجْ ريبية وبالرجوع الى معارفك:ْْوت الفْْْأْر) (Aبمْْْرض ا ْلتهْْْاب الرئْْْة ،وسْْْبب بقْْْاء الفْْْأْر ) (Bحيْْْا ،وذلْْْك بوضْْْع عالمْْْة
 )1فسْْْر(ي) سْْْبب مْ ْ
)×( في الخانة المناسبة لصحيح أو خطأ 2.5( .ن)

4
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 سبب م ْوت الفأْر ) (Aوسبب بقاء الفأْر ) (Bحيًّا هو:
يريات غ ْير م ْمرضة.
أ .نفسر م ْوت الفأْر ) (Aلنه حقن بمكورات رئوية ال تتوفر على عليْبة وبالتالي فهي بكْت ْ
يريات م ْمرضة.
ب .نفسر م ْوت الفأْر ) (Aلنه حقن بمكورات رئوية تتوفر على عليْبة ،وبالتالي فهي بكْت ْ
يريات غ ْير م ْمرضة.
ت .نفسر بقاء الفأْر ) (Bحيًّا ،لنه حقن بمكورات رئوية تتوفر على عليْبة .فهي اذن بكْت ْ
يريات غ ْير م ْمرضة.
ث .نفسر بقاء الفأْر ) (Bحيًّا ،لنه حقن بمكورات رئوية ال تتوفر على عليْبة .فهي اذن بكْت ْ

صحيح

خطأ

يريات المكورات الثنائية الرئوية من احْ داث مرض ا ْلتهاب الرئة .وذلك
ست ْنتج(ي) اذ ْن العامل الم ْ
 )2ا ْ
سؤول الذي مكن ب ْكت ْ
بوضع عالمة )×( في الخانة المناسبة لالقتراح الصحيح من بين االقتراحات التية (1.5ن):

يريات المكورات الثنائية الرئوية من احْ داث مرض ا ْلتهاب الرئة هو:
 العامل الم ْسؤول الذي مكن ب ْكت ْ
يريات ي ْكسبها الق ْدرة الم ْمرضة..................
أ .التكاثر السريع ع ْند هذه الب ْكت ْ
يريات ي ْكسبها الق ْدرة الم ْمرضة.........................
ب .ا ْفراز السمين ع ْند هذه الب ْكت ْ
يريات ي ْكسبها الق ْدرة الم ْمرضة...................
ت .غياب العل ْيبة ع ْند هذه الب ْكت ْ
يريات ي ْكسبها الق ْدرة الم ْمرضة.........................
ث .وجود العليْبة ع ْند هذه الب ْكت ْ
 [ نشْْْْير الْْْْى أن تحاليْْْْل دم ا ْلفْْْْأْر ) (Bب ْعْْْْد عمليْْْْة ا ْلح ْقْْْْن بْْْْالمكورات الثنائيْْْْة الرئويْْْْة للشْْْْ ْكل ( ،)2كشْْْْفت
سم].
عن غياب هذه المكورات الثنائية الرئوية في ا ْلج ْ
 )3ا ْقترح(ي) فرضية تفسر بها سبب غياب المكورات الثنائية الرئوية للش ْكل ( )2ع ْند ا ْلفأْر ) .(Bمن خالل الجابة
بصحيح أو بخطأ ،وذلك بوضع عالمة )×( في الخانة المناسبة 1( .ن)

الفرضيات
أ .ربما تدخل ظاهرة البلعمة.
ب .ربما تدخل المناعة الن ْوعية.
ت .ربما المناعة الطبيعية ا ْلغ ْير الن ْوعية.

صحيح

خطأ

انتىه .وحظ موفق!
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