
 

 

れادة نيل امتحاناヰش ポヤاإعدادي الس  
 المヱحد الجヱヰي اامتحان

 

 4502 يヱنيヱ:  الــــــــدヱرة
 ヱالمستـــــ:るلثゅالتعلي  من الث ヵヱنゅالث 

ヵاإعداد 
 ヱاحدة سゅعる: اإنجـاز مدة

 0:لمعامـــــــلا
 

 ヱاأرض الحياة عュヱヤ: المادة
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 (ن 4) اأヱل التمرين
 المجمヱعる من مصطلح كل رق  تحريرヱ ポرقる علヴ أنボل 

ヴلヱاأ ゆاكتヱ مهゅأم ヵسبه الحرف الذゅفي ين るعヱالمجم 
るنيゅالث. 
 

 (ن 4) الثاني التمرين
  :خطほ علヴ ااقتراحれゅ التゅليる ث  صحح الخゅطئる منゅヰ بجゆ بصحيح أヱ أ -

 .جميع المتعضيれゅ المجヰريる ممرضる .أ
 .يكسゆ الجس  منゅعる  نشيطヱ る دائمる اإستمصゅل ا .ب

 . ゅلمぼرجاتصゅلゅヰ الثゅني بゅ البدينる الヰيستゅمين بعد تفرز الخاي .ت
 .الكريれゅ الحمراء جميعغشゅء  علヴ مヱلد اللكديヱجد ئل الدمヱيる للفصABO ゅفي النظゅ   .ث

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

るعヱالمجم ヴلヱاأ るعヱن المجمゅالثるي 

0. れالمخدرا 

 المゅدة البيضゅء .4

3. るسيゅحس るريヱشع 

 تشنج .2

 .العصبي الجゅヰز تヰدد -أ

 العضلる -ب

 .أليゅف عصبيる -ت

 المヱسيヴボ إلヴ ااستمゅع -ث

( نボط Β)  المعارف استرداد: اأヱل المكヱن  

 

( نボط21 る)  ヱالبياني الكتابي ヱالتヱاصل العヤمي ااستدال: الثاني المكヱن  

 (. نボطΑ ) اأヱل التمرين
 نボترح الربط، ヱظゅئف مظゅهر بعض عن للكشف

 :التゅليれゅ るالماحظ
  لمس عند るصفيح るاليد، أصابع بأحد حارق ュيت 

 ゆي الطرف سحヱヤسريع آلي بشكل العヱ رヱالشعヱ ، ュبأل
 .مدة زمنيるشديد بعد 

 سحゆ أن علヴ يدل مゅ الماحظる هذه من استخرج -0
 (ن0.)إراديる ا حركる يعتبر العلヵヱ الطرف

  يمثل ュالعناصر جانبه التخطيطي الرس るヤالمتدخ 

 .الحركる هذه حدヱث خال العصبيる السيالる مسار في 
 : العصبيる السيゅلる طبيعる حدد -4

 (ن570.  )0 العصبي الليف في -أ

 (ن..5. )4 العصبي الليف في -ب
 (ن0. )الحركる هذه في الشヱكي النخゅع دヱر حدد -3

في هذه  المتدخل العصبي النشゅط نヱع استنتج  -2
 ( ن0. )حركるال
 

 المヱضヱع
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 ( نボط 5: ) الثاني التمرين
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ث خالヱهذه حد ،るأن ناحظ الحرك るヤتنتفخ  2 العض ゆヤتتصヱ صボينヱ اヰلヱط . 

 (ن0. )للعضلる خゅصيتين استنتج -0

 
ゅمستعين れراゅلعبゅب るليゅ0 العصبي الليف:  الت ،るجゅ4 العصبي الليف ، اإه، るأصبع ،0العضل  ゆاليد، سح

ヵヱعالطرف العلゅكي ، النخヱالش.                                                                                                                 
 (ن4. )الحركる هذه خال منحゅهヱゅ ،العصبيる السيゅلる مسゅر فيゅヰ تبرز مبسطる خطゅطる أنجز -6

 

في  خゅصる يعتبر الزكゅ  مرضゅ فيرヱسيゅ كثير اانتشゅر    

لفヱ.   ヰان علヴ السヱاءفصل الشتゅء، ヱيصيゆ اإنسゅن ヱالحي

る المヱجるヰ ضد فيرヱس بعض آليれゅ ااستجゅبる المنゅعي

(るحم ) ゅالزك ،るليゅالت るترح الدراسボن : 

     れゅيヱゅاللمفヱ  ゅس الزكヱر عدد كل من فيرヱت  تتبع تط

 るتلゅボالTc  ذا جس  فيヰب るبゅشخص تعرض لإص

  .تボد  الヱثيるボ جゅنبه النتゅئج المحصل عليゅヰ .الفيرヱس

 : في جس  الشخص المصTc ゆゅالゅボتلる  فيرヱس الزكヱ  ゅاللمفヱゅيれゅ كيف  يتطヱر عدد كل من  -1

 (ن1.)الثゅنيقبل اليヱ    -أ

 (ن1) .الثゅلثبعد اليヱ   -ب

 

 :ゅれالفيرヱسكيف تفسر تطヱر عدد  -2

 (ن1). قبل اليヱ  الثゅني   - أ

ゆ - لثゅالث  ヱ(ن1). بعد الي 

3-  るاستنتج طبيع ポمسلヱ   ゅس الزكヱضد فير るヰجヱالم るعيゅالمن るبゅااستج,  ポبتゅ(ن1) .علل إج. 



 

 

 التنボيط ヱسュヤ اإجابる عناصر

 

 نボط4: اأヱل التمرين
   ن ゆ  ................................................................ 2 2         ، ث れ،            3 4       أ،  0

 نボط 4: الثاني التمرين

 ن 0740 .................................................................. (570) أيضゅ النゅفعる هنゅك، (57.0)  خطأ - أ
ゆ- ن 57.0 ........................................................................................................ صحيح 
れ- ن 57.0 ....................................................................................................... صحيح  
 ن0740 ..................................................................... (570) استثنゅء 0 ، الفصيلる(57.0)خطأ -ث

 

 
 (نボط Α:) اأヱل التمرين

0-  ゆلالطرف العسحヵヱ سريع آلي بشكلヱ
 .................................................................................................................. 
 ن 0

(مركزيる أヱ) حسيる سيゅلる -أ -4
 ن..5 ... 

ゆ- るلゅسي るحركي (ヱبذة أゅن)
 ............................................................................................................. 

 ن570
(عصبي مركز أヱ) حركيる سيゅلる إلヴ الحسيる السيゅلる تحヱيل -3

 ن0 ... 

شヱكي انعكゅس -2
  ن0 ... 

0- るجيゅااهتي るصيヱلボالヱ 
 ن 0 ... 

 :اانعكゅس لヱボس طゅطるخ -6

- るرة مرتبヱصر المذكゅتتضمن جميع العن.
 ن0 ... 
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( نボطる 21)  البياني ヱ الكتابي التヱاصل ヱ العヤمي ااستدال: الثاني ヱنالمك  

( نボط Β)  المعارف استرداد: اأヱل المكヱن  

 



 -  るالعصبي るلゅالسي ヴمنحヱ رゅتبرز مس
 ن0 ... 

 (نボط ヵ: )الثاني التمرين

0 )  
 : نيقبل اليヱ  الثゅ -أ 

اإصゅبるالزكゅ  مبゅشرة بعد  れゅفيرヱس عددفي  سريع ارتفゅع -
                                                   ن ..5 ... 
  ................................................................................... Tcاللمفヱゅيれゅ  عد  ヱجヱد -

 ن ..5

 ゆ-   الث  ヱبعد اليゅلث : 
 ن ..5 ........................................................ إلヴ أن تختفي عدد الفيرヱسれゅ،  تدريجي في انخفゅض - 

  ن 570  ....................................................................... لجس افي  Tcاللمفヱゅيれゅ   عدد ارتفゅع –

2 ) - ゅالث  ヱنيقبل الي : ゆゅغيTC ثرسمح بゅال تكれゅسヱع .) فيرゅارتف ヱالمأ ゅعدد الخاي るعفن
れゅسヱلفيرゅن 1........(...ب 

     - ゅالث  ヱلثبعد الي:  ،ゅヰضيتبعد تشكلボ  れゅيヱゅاللمفTc سヱلفيرゅب るالمعفن ゅالخاي ヴعلれゅ قصゅفيتن 
علTc ヴ تボضي اللمفヱゅيれゅ أヱ) . عدد هذه اأخيرة 

れゅسヱن1 ................................(........................الفير  
3 )ヱن るبゅاستج ヵヱخل ポمسل れذا るالتعليل.عي :   れゅيヱゅر اللمفヱヰظ 

Tc................................................1ن 
  

 


