
 

 

 (ن 4) :التمرين اأヱل

 عنصرأنボل عヱ ヴヤرقる تحريرポ رقュ كل  
 ゆاكتヱ ヴلヱاأ るعヱمه من المجمゅحرف أم

 .في المجمヱعる الثゅنيる العنصر المنゅسゆ له

 

  (ن 4) :التمرين الثاني
 

 

 

 

 

 

 

 (.نボط 6) :التمرين اأヱل
 فجأة ヱبسرعる، لكن سرعゅن مゅ سحبゅヰ لجنيゅヰفي ضيعる فاحيる رأى سفيゅن برتゅボلる كبيرة فمد إحدى يديه 

るلゅボمن البرت ゆرボلゅب れنゅك るكヱخز شヱبته بゅإص るنتيج. 
ヱ- استخرج من هذا النص:  

 (ن1) .يدل عヴヤ حسゅسيる شعヱريる فعا - أ

ゆ - فعا るإرادي るتحركي ヴヤ(ن1) .يدل ع 

れ - ヴヤيدل ع ゅم るاإرادي るن تحركيゅاليد ك ゆأن سح. (ヱ ن) 

نعتمد تボنيる  ،(البرتゅボلる لجنيمد سفيゅن يده ) مثل هذه الحركる قصد الكشف عن المركز العصبي المتدخل في
ヵヱالدم ゆس الصبيゅقي ヱ ،من قشرة المخ るالنشيط るボفي المنط ゆع هذا الصبيゅالتي تبرز ارتفるボثيヱتبين ال  るاليヱالم

るالنتيج るヤالمسج. 
ヲ-  اليسرى ュأ ヴن مد يده اليمنゅن سفيゅإذا ك ゅلجنيحدد م 

،るلゅボالبرت ポابヱل جヤع .(ヲ ن) 
ン-  るالعصبي るلゅر السيゅمس ゅヰتبين في るمبسط るطゅأنجز خط 

 るヤصر المتخゅالعنヱ نゅء مد سفيゅلجنييده أثن るلゅボالبرت. (ヱ ن) 
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 2016 يヱنيヱ:  الــــــــدヱرة 
 .اإعدادヵ الثゅنヵヱ التعヤيュ من الثゅلثる:المستـــــヱى

 ヱاحدة سゅعる: اإنجـاز مدة
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ヴلヱاأ るعヱالمجم るالثاني るعヱالمجم 

ヱ. るヤالعض. 
ヲ. ئيゅالسيس ゆالعص. 

ン. るالحسي るالعصبي るلゅالسي. 

ヴ. れالمخدرا. 

 .مヱصل مختヤط -أ
 .تدمر الجゅヰز العصبي -ب

 .المرヱنる -ت

 .تتجه نحヱ المركز العصبي -ث

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

るهرة معينゅنبه مراحل ظゅج るボثيヱتمثل ال. 

ヱ. هرةゅتعرف هذه الظ.  (ヱن) 

ヲ. るヤالمتدخ るيヤالخ ュأعط اس. (ヱن) 
ン. ゅأذكر م  るヤ(.أ)يحدث خال المرح (ヱن) 

ヴ. المراحل اأربع ゆرتる الزمني ゅヰヤسヤتس ゆحس. (ヱن) 

( نボط 8)  المعارف استرداد: اأヱل المكヱن  
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 (.نボط 6): التمرين الثاني

بكتيريゅ الكزاز، تュ حボن مجمヱعる من الفئران بゅلبكتيريゅ إصゅبته بقصد الكشف عن رد فعل الجسュ إثر   
 .ヱبボي بعضゅヰ حيゅالمرض، فمれゅ العديد منゅヰ   المسヱぼلる عن هذا

بعد تحヤيل دュ الفئران الميتる، تبين أن سبゆ المれヱ راجع إلヱ ヴجヱد عنصر أجنبي في الدュ يسمヴ سمين   
 .الكزاز

 ( ن5.0. )ئرانمれヱ الفبكتيريゅ الكزاز  تسبゆ استخرج من النص كيف  -1

   ،るحي れيボالفئران التي ب ュيل دヤبعد تح ゅنヤفيحص るヤئج الممثゅالنت ヴヤع るاليヱالم るボثيヱال: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ヲ- رヱالفئران بعد  كيف يتط ュنتركيز سمين الكزاز في دボالكزازح ゅببكتيري ゅヰ(ن 1.0) ؟ 

ン- دゅالس ュヱبعد الي ュゅاأجس れداゅتركيز مضヱ ر تركيز سمين الكزازヱرن تطゅنقボس من الح. (ヱن) 

ヴ- رヱ؟كيف تفسر هذا التط  (ヱ ن) 

0- ゅヰكヤمسヱ るヤالمتدخ るعゅع المنヱاستنتج ن .(ヱ ن) 

 (ن ヱ). غيゆゅ مضゅداれ اأجسュゅ قبل اليュヱ الخゅمس كيف تفسر -2

مضゅداれ أنجز رسمゅ تخطيطيゅ تبين فيه تفゅعل سمين الكزاز مع  ،الممثるヤ في الヱثيるボ أسفヤهاأشكゅل مستعما  -7
 (ن1) .اأجسュゅ الخゅصる به

 

 

 

 

 

 



 

 عناصر اإجابヱ るسュヤ التنボيط

 
 

 (ボط ن 4)التمرين اأヱل 
ヱ ،(れ           ) ،ヲ( :أ               )ン( :ث)               ،ヴ(:ゆ.........................................................   )ヴ ن 

  (ボط ن 4)التمرين الثاني 

1-          るعمヤاة -2البヱالن るمفصص ヱأ るعميヤ3.     ب:ュضヰ4.         ال :ゆ   ،ن 4........................... د ، ج  ،  أ 
 

 

 (.نボط  6) التمرين اأヱل 
ヱ-  . 

 ن 1 ............................................................................................................رأى   - أ

ゆ -  ن1..... ..........................................................................................................مد 

れ - مفヱ るسريع るボن بطريゅك ゆن السحヱلك るاإرادي るتحركي るجئゅ.................................................ヱ ن 

ヲ-  أن ヴن يده اليمنゅع استعمل سفيゅارتفゆن الصبيヱ اليسرى من المخ るヰن في الجゅك るヰأن الج ュヤحن نع 

ュجسヤل ヴاليمن るヰفي الج ュمخ تتحكヤاليسرى ل. ............................. .........................................ヲ ن 

ン-  

 ن 1............ ....................................... 

 (.نボط  6) التمرين الثاني 
 ن 5.0......... ..................................................................كتيريゅ الكزاز السمين في الدュ ب تفرز -1

 ن 5.0..... ............في اانخفゅض قصゅه حヱالي اليュヱ السゅدس ثュ يبدأيرتفع تركيز سمين الكزاز إلヴ أن يصل أ -2

 ن 1.....................................في الヱقれ الذヵ يرتفع فيه تركيز مضゅداれ اأجسュゅ ينخفض تركيز السمين  -3

 ن1..... .......................................................عヴヤ السمين تボضي مضゅداれ اأجسュゅ إجゅبる تفيد بأن  -4

 ن 1........... ........................................................................منゅعる نヱعيる ذاれ مسポヤ خヤطي  -0

 خايゅ متخصصヱるتنشيطゅヰ لتتحヱل إلヱB  ヴقتゅ لتحسيس الヤمفヱゅيれゅ  مضゅداれ اأجسュゅيتطゆヤ إنتゅج  -6

 ن 1......... .............................................................( أヱ بヤزميれゅ) مضゅداれ اأجسュゅ في إفراز 

 

 ن 1.. ....................................................................... (المنيع)المنゅعي ヤمركゆ لرسュ تخطيطي  -7
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