
 

 

 

 

 

 1103دورة يونيو                                                                   

 
 (نボطتゅن)  التمرين اأول

 :ااقتراحれゅ التゅليヱ るأجゆ بصحيح أヱ خطほ أمュゅ كل حرف انボل إلヱ ヴرقる التحرير حرヱف  

 .ゅمين ヱمヱاد أخرى مسヱぼلる عن ظヱヰر النヱبれゅ اأرجيるتينتج عن ااستجゅبる اأرجيる إفراز الヰيس (أ

ゆ )لゅإجر ااستمص  ヱب سمحي ء طبياهボنるريヱف るعゅل من ュجسヤل. 

れ )ヤعضヤلヱ  るجيゅااهتي ゅط همボن فゅصيتゅخ るるنヱالمر . 

 .لヤنخゅع الشヱكيتヱجد اأجسュゅ الخヱヤيる لヤخايゅ العصبيる في المゅدة البيضゅء ( ث
 

 (نボط ン)  التمرين الثاني

مヱ れزارة في إطゅر ااستراتيجيる الヱطنيる لボヤضゅء عヴヤ مرضين خطيرين همゅ الحصبヱ  るالحميراء،  نظ  

 ،مヤيヱن نسمる 22حヱالي   حمるヤ هدفゅヰ تボヤيح 4122مヵゅ  24أبريل إلヴ  42الصحる في الヘترة الممتدة من 

 . سنる كゅمるヤ ضد هذين المرضين 29أشヰر ヱ  9البゅلغ عمرهュ مゅ بين 

 (ن  4)  ؟ بゅلنسبる لヤجسヱ ュضح بتヘصيل أهميる التボヤيح – 2

في  اانسゅن جسュمعين من طرف  ヱュثلボヤضゅء بسرعる عヴヤ جر عمヤيる التボヤيح المبدأ المعتمد في اذكر  - 4
 (ن  2)  .حゅلる اصصゅبる به

 
 (نボط ン)  التمرين الثالث

 . Bإلヴ الヘصيるヤ الدمヱيる  لبنヴ دュ نتميي

2-  ゅكد مヤلد الヱم(ヱكد  أヤال れلداヱم) دヱجヱأغش(ة ) الم ヴヤالحمراء ع るيヱالدم れゅالكري るعنديゅ(ن  1,0 )؟ ه 

4 - ュゅاأجس れداゅمض ゅم  (كدينالヤ ) دةヱجヱالمゅヰم  ؟ لدي ヵفي أヱ ،ヵヱن دم  ヱجد كヱ(ن  2)  ؟ ت 

 (ن  2,0 ).ポتجゅبإ؟ عヤل  ヴヤ AB شخص ينتمي إلヴ الヘصيるヤ الدمヱيるع ゅتبرع بヤボيل من دمヰتن أ هل يمكن - 2

 

 الصفحة
ヱ 

ヲ 
 

واأرضعヤوュ الحياة  المعامل 0  

 

 المــــادة
 るعゅاحدة سヱ مدة اانجاز 

 د متحـــゅن الجـヰــヵヱ المـــヱحـاا

ヵاصعداد ポヤدة السゅヰلنيل ش 
 وزارة التربية الوطنية  1101يونيو    

 اأكاديميる الجヱヰيる للتربيヱ る التكヱين
تافالれ – لجるヰ مكناس  

 



 1103يونيو : الدورة 1/1 عヤوュ الحياة واأرض: المادة 

   (نボط 6) التمرين الرابع
عヴヤ مستヱى رجヤه  ديدュ شلほمته دراجる نゅريる، فほصبح يشعر بボه، صديخال عヱدة عمر من زيゅرة رف  

ゅヰتحريك ヴヤدر عゅغير قヱ ،اليسرى ヵغير إرادヱ ًゅغه إراديゅدم るسام ュرغ. 

 (ن  2. ) اقترح فرضيる تヘسر بゅヰ  سبゆ عدュ قدرة عمر عヴヤ تحريポ رجヤه اليسرى – 2

ヘريベ الطبي فحヱصれゅ ال لهبヰدف إسعゅفه، أجرى 
 .2 المبينる في الヱثيC るボتمزベ المنطれ   るボأثبت

 :ゅتヱポمكتسب المعطيれゅهذه عヴヤ  اعتمゅداً  

ر عدュ قدرة عمر عヴヤ تحريポ رجヤه  – 4 فس 
 (ن  2,0. ) اليسرى

ح  لمゅذا كゅن عمر ي – 2 شعر بゅألュ عヱ ヴヤض 
رغュ أنه كゅن غير قゅدر عヴヤ  ،مستヱى رجヤه

ゅヰ(ن 2,0) .تحريك 

 

 0 الوثيقة

 خال حركる انعكゅسيるالعصبيる  السيゅاれمسゅر  حيゅ لتヱضヰأتممثヱ،  ュرقる التحرير إلヴ  2الヱثيるボ انボل  – 2
  (ن 4. )عند شخص سヤيュلجヤد اانطاقゅً من 

 (نボط  6) التمرين الخامس

قصد دراسる أحد مظゅهر ااستجゅبる المنゅعيる ضد 
  كل منتطヱر تركيز   فيرヱس الزكュゅ، تュ قيゅس

ヘيرヱس ヱمضゅداれ اأجسュゅ المضゅدة له في هذا ال
 الヱثيヱ るボتヤخص .تعرض لإصゅبる به دュ شخص

 (4  )ゅヰيヤئح المحصل عゅالنت. 
るボثيヱال ヴヤداً عゅ4 اعتم ポتゅمكتسبヱ:  

لる اصف تطヱر تركيز مضゅداれ اأجسュゅ بد - 2
 (ن  2,0) .الزمن

س الزكュゅ التي تュ الكشف خطヱرة فيرヱ أبرز - 4
ゅヰعن  ュヱ4من الي  ュヱالي ヴ(ن  2,0) ؟ 6إل 

  
 

 (ن  2,0)  .6تركيز الヘيرヱس في الدュ بعد اليュヱ  تطヱر سبゆر فس   - 2

2 - ポبتゅاً إجヤاستنتج معるعيゅالمن るبゅع ااستجヱن ، ュゅس الزكヱالكشف عنهالذ ضد فير ュت ヵ るفي هذه الدراس. 
 (ن  2,0) 

  C  るボالمنط      

1 الوثيقة  



 

 

 

 

 

 

 عناصر اإجابة وسュヤ التنقيط

واأرضعヤوュ الحياة  المعامل 0  

 
 المــــادة

るعゅاحدة سヱ  مدة اانجاز 

  ( تاننقط ) اأولالتمرين  

 *    صحيح    . ゆ*                 صحيح.أ    

  れ .       ほث*          خط  .  ほخط          *................ ( ..................5,0   ×ヴ .. )...           .... 

 

 ヲ 

(نقط  3) التمرين  الثاني    

ヱ 

 

 
 
ヲ 

- ヴヤتتج  るيح ال أهميボヤيفت : 
  تحسيس ( تنشيطヱ )れゅيヱゅヘلم ( T  طボفヱأ T   ヱ B )................................................ 
  ゆゅاكتس ュسمين معيالجس ヱأ ュヱضد جرث るعيヱن るعゅنمن............................................ 

 ......................................................................  المنゅعيるالذاكرة  إيرتكز التボヤيح عヴヤ مبد -

 

ヱ 

ヱ 

ヱ 

 
  (نقط  3) لثلتمرين  الثاا 

    ヱ 
   ヲ 
 

   ン 

   ヴヤجد عヱدالتゅالمض れلداヱم ヴبنヤالحمراء ل れゅكري ( كدヤلد الヱم ヱأ )B ..................................... 
 ......................................(   Aمضゅد  أヱ الヤكدين) .Aتヱجد عند لبنヴ مضゅداれ اأجسュゅ مضゅد   -
 ...................................................................... زمゅ اتヱجد مضゅداれ اأجسュゅ في الب -
-  ュئدة هذا الشخص نعゅヘل ゅヰالتبرع بدم ゅヰيمكن............................................................... 
   ، ヱبゅلتゅلي لن  Bمضゅد ( الヤكدين ) يحتヵヱ عヴヤ مضゅداれ أجسュゅ ا أن دュ هذا الشخص : التعヤيل -

 .......................................................................له لكد دュ لبنヴ بعد حボنه يحدث

5,0 
5,0 

5,0 

5,0 

 
    ヱ 

  (نقط  6)  بعاالر لتمرين ا 

ヱ 

ヲ 
 

ン 

 

ヴ 

المヱصل  -العصゆ عヴヤ مستヱى أヱ  تتعベヤ بخヤل إمゅ عヴヤ مستヱى النخゅع الشヱكي )る فرضيる مボبヱل -
 ...............................................................................( ستجيゆ أヱ العضヱ الم -الحركي 

-  るボالمنط ベأدى تمزC  عند عمرるلゅر السيヱقف مرヱت ヴى الجدر  إلヱمست ヴヤع るالحركي るالعصبي
 .......................................................اأمゅمي، ممゅ حゅل دヱن قدرته عヴヤ تحريポ هذه الرجل

بる لュ تحدث إتاف أヵ عنصر من العنゅصر ن اصصゅأيشعر  عمر بゅألュ  في مستヱى رجヤه اليسرى  -
باれ الحسيヱ るالمヱصل الحسي ヱالمركز العصبي المسヱぼل المستボ: حسゅسيる الشعヱريるلتدخるヤ في االم

 .................................................................... ( أヱ بゅحる الحسゅسيる العゅمる)عن اصحسゅس 

-  るسيゅانعك るخال حرك るالعصبي るلゅر السيゅتبين مس るطゅخط (سゅس اانعكヱق ........)................... 

 

ヱ 
 
ヱ,0 

 
ヱ,0 
 
ヲ 

  (نقط  6) مساالخ لتمرين ا 

 وزارة التربية الوطنية 
ヱنيヱرة يヱدヲ5ヱン 

 د المـــヱحـ متحـــゅن الجـヰــヵヱاا

ヵاصعداد ポヤدة السゅヰلنيل ش 
 1101يونيو    

 اأكاديميる الجヱヰيる للتربيヱ る التكヱين
تافالれ – لجるヰ مكناس  

 



 

 

   ヱ 

   ヲ 

   ン  

   ヴ     

بヴボ يثヱ5،  ュإلヴ اليヴ  ュヱتركيز مضゅداれ اأجسュゅ من اليュヱ ع سريعヘ ًゅترヱصف صحيح ، من قبيل ي -
 ............................................................................................. بعد ذلポ  شبه مستボر

الجرثュヱ  هذا أن خطヱرة ممゅ يبرز  فボط، أيヴ ュゅتضゅعف تركيز فيرヱس الزكュゅ عدة مراれ خال  -
 ................................(  ، ممゅ يعمل عヴヤ تخريبゅヰداخل الخايゅ)جداَ تكゅثره السريع   تتجヴヤ في

-  ュヱاأ6ابتداء من الي れداゅعدة من مضゅمتص れゅإفراز كمي ュت ، ュゅضمجسゅل ةد ゅمم ،ュゅس الزكヱيرヘ
 ................ض السريع لتركيزه في الدュ ابتداًء من هذا اليヱ ،ュヱبゅلتゅلي انخゅヘسゅهュ في الボضゅء عヤيه

 ... (نヱعيる ذاれ مسポヤ خヤطيأヱ )خヤطيる التي تュ الكشف عنゅヰ  ضد فيرヱس الزكュゅ عيるنゅمااستجゅبる ال -

                                                                                                                                                                     ..........................................عヴヤ فيرヱس الزكュゅ جسュゅ في الボضゅءمضゅداれ اأتدخل :  التعヤيل -

 
ヱ,0 
 
ヱ,0 
 
ヱ,0 
5,0 
ヱ 


