
  

 

 

 

 

  

 ------------------------------------------------------------  

îخاص بكتابة امتحا 

 

 امتحاî الجه́． ام．حد لنيل 

 5102د，رة ي．ني．  -شهادة السلك إعداد´

 امـــــــــــــــــــــ．ضـــــــــــــــــــــــ．ع
 

 ساعة 0
ら0 :مدة إنجا 

 :امعامل

>>>< 

 أكاديمية الجه．ية للتربية ，التك．ين
 لجهة الدار البيضاء الكبر・ 

 

 :امادة عل．م الحياة ， أرض

.................................................................................................... 

 

 اسê الشخص ي ，العائلي

 4على  1ة الصفح

îامتحا êرق.........................: 

 

 ..........................الحよ，ف， ...............:51النقطة النهائية عل゜  عل．م الحياة ， أرض:امادة 
 ，رقة إجابة ............................................................:اسê امصحح ，ت．قيع。

 

îخاص بكتابة امتحا 

 

  

 

   

 
 (نقط 8) استرداد المعارف :المكヱن اأヱل 

 
ヱ –  ゆسゅح المنヤريف  أعط المصطゅاحد من التعヱ سبة لكلゅرة المنゅالعب ヱلية أゅالت : (ヱ,1  ن ) 

 (ة) المنゅسゆأヱ العبゅرة صطヤح مال التعريف
ヱ –  فゅحة الحسيةتنقل أليゅالب ヴالحسي إل ヱلة العصبية من العضゅالسي  

.......................................... 

ヲ –  ئيゅヰتشجر ن ヱ رةヱمحヱ ヵヱヤخ ュن من جسヱية تتكヱヤبنية خ   
......................................... 

ン - ゅي بعد تمددهヤاأص ゅヰلヱع طゅاسترج ヴヤة عヤقدرة العض  
........................................... 

 

ヲ –  ليゅل التヱالجد ュأت(:ヲ,1  ن ) 
 العصبي المركز المヱصل الحسي المستقبل الحسي المヰيج الحاسة 
  البصر

................... 
 

................... 
 

............... 
 

................ 
 

  حسيةأليゅف عصبية  الجヤد جسュ سゅخن ...................
............... 

 
.................... 

 

.................... 
 

..................... 
  العصゆ السمعي

.................. 

 
ン –  افقة مع كل اقتراحヱية المتヱة الدمヤل الفصيヱحدد داخل الجد:(ヲ  نقط) 

れゅية ااقتراحヱة الدمヤالفصي 

ヱ –  كدヤلد الヱم ヴヤالحمراء ع れゅفر الكريヱتت(دゅلد المضヱم ヱأ)A    ヱ كدヤلد الヱم ヴヤع   B  

........................ 
ヲ –  كدヤلد الヱم ヴヤالحمراء ع れゅفر الكريヱا تت(دゅلد المضヱم ヱأ)A     ヱكدلヤلد الヱم ヴヤع  B  

........................ 
ン -  كدينヤال ヴヤع ゅفر البازمヱيت ( ュゅد اأجسゅمض ヱأ ) دゅمض B  

........................ 
ヴ –  كدين  اヤال ヴヤع ゅفر البازمヱيت( ュゅد اأجسゅمض ヱأ ) دゅمض B  ヱ كدينヤال ヴヤد  ا عゅمضA  

........................ 

 



ゆا إطاやا يكتب أي ش يء في ه 

Ne rien écrire dans ce cadre  

--------------------------------------------------------------- 
   4عل゜  5: الصفحة  أرض علوم الحياة و :مادة – 5102امتحان الجه́و اموحد لنيل شهادة السلك إعداد´ يونيو 

 

ヴ – النص ュأتم   ゆسゅين ゅمستعمابم  れراゅلية  العبゅالت   (ヲ  نقط) 
 الヰيستامين مادة   ــ      Bـ الكرياれ اللمفاヱية    الخايا البدينة  ــ    النヱبة اأرجية

التي   IgEجسュゅ من نヱع اأمضゅداれ .......................................تنتج ،بゅلمؤرج  لヤجسュ  عند ااتصゅل اأヱل
ヴヤع れتثب............................................ ヱن حヱءة يحيث تتكヱヤمم れصاゆ..........................................ヱ لゅعند ااتص

 .......................................ظヱヰر ى الحヱيصاれ ممゅ يتسبゆ فيتفرز الخايゅ البدينة محتヱنفسه ،الثゅني بゅلمؤرج 

 

 (نقطة  21) ااستدال العلمي ヱ التعبير الكتابي ヱ البياني :المكヱن الثاني 
 

 (نقط 6) التمرين اأヱل 
احظ  ي،عد خضヱعه لفحص أヱلب. أصيゆ شخص بشヤل في إحدى رجヤيه ،إثر سقヱطه من مكゅن مرتفع 

 ゆداغصة الطبي ヴヤيط ضربة عヤعند تس ュゅاأم ヴلة تندفع إلヱヤالرجل المش ベゅهذه  الرجل (ركبة )أن س. 
ヱ  ذاـゅبم れ؟رد الفعل الماحظ   ينع   (ヱ  نقطة) 

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................ 

ヲ  بة رجل هذا الشخص ـゅإص ゆسب ゅヰاقترح فرضية تفسر ب (ヱ  نقطة) 

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................ 

بينれ إصゅبته بنزف عヴヤ مستヱى أخضع الشخص لفحヱصれゅ دقيقة عヴヤ مستヱى المخ ،في مرحヤة ثゅنية 
 .ヱكمゅ هヱ مبين في الヱثيقة منطقة معينة في المخ 

ン  ذا تستنتج منـゅ؟   هذه الماحظة  م (ヲ  نقطة) 

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................ 

برسュ  مسゅر السيゅلة العصبية في حゅلة تحريポ شخص سヤيュ لرجヤه   ヲأتمュ الرسュ التخطيطي بゅلヱثيقة  –4
 ヵبشكل إراد.  (ヲ  نقط) 

 



ゆا إطاやا يكتب أي ش يء في ه 

Ne rien écrire dans ce cadre  

--------------------------------------------------------------- 
 ́   4عل゜  3: الصفحة  علوم الحياة و أرض:مادة – 5102اموحد لنيل شهادة السلك إعداد´ يونيو  امتحان الجهو

 

 
 

 
 

  

 
  

 ( نقط  6: ) التمرين الثاني 
لヤكشف عن خطヱرة هذه البكتيريヱ ゅ كيفية تصدヵ . ممرضة  ゅج عن اإصゅبة ببكتيريالكヱليرا مرض خطير ينت    

 .من نفس الヱزن ヱ القد تقريبゅ  الدجゅجالجسュ لゅヰ نقترح التجゅرゆ التゅلية التي أجريれ عヴヤ مجمヱعれゅ من 

 れゅعヱجمجمゅالدج ゆرゅئج التجゅالنت 
 الدجゅجمれヱ  حقن ببكتيريゅ الكヱليرا  A  المجمヱعة
 بゅلكヱليرا ヱ مヱتゅヰ الدجゅجإصゅبة  الكヱليرا ヱسط زرع بكتيريゅمن حقن برشゅحة طرية        Bالمجمヱعة
 ゅحي الدجゅجبقヴ ي الكヱليراヱسط زرع بكتيريゅ من حقن برشゅحة قديمة    Cالمجمヱعة
ثュ حقنゅヰ بعد يヱ ュヱاحد   Cالمجمヱعة  دجゅجبمصل مأخヱذ من  حقن    D المجمヱعة

 الكヱليرا بكتيريヱゅسط زرع من برشゅحة طرية 
 ゅحي الدجゅجبقヴ ي

يヱمヱ51  ゅ بعد  الكヱليرابكتيريヱ ゅسط زرع من برشゅحة قديمة  حقن   Eالمجمヱعة
 الكヱليرا بكتيريヱゅسط زرع من  ةحقنれ برشゅحة طري

 ゅحي الدجゅجبقヴ ي

  

 2الヱثيقة 
 5الヱثيقة 

الحركية البゅحة  

 

ヱاندヱشق ر 

منطقة 
 النزف



ゆا إطاやا يكتب أي ش يء في ه 

Ne rien écrire dans ce cadre  

--------------------------------------------------------------- 
  4عل゜  4: الصفحة  علوم الحياة و أرض:مادة – 5102امتحان الجه́و اموحد لنيل شهادة السلك إعداد´ يونيو 

 

ヱ –  ئج المنゅتجربخال نت ヴヤعتين  تين المنجزتين عヱالمجم A  ヱB   ليراヱالك ゅاستنتج كيفية تأثير بكتيري
 (نقطة  ヱ) ؟عヴヤ الجسュ الذヵ تصيبه 

 
................................................................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................. 

ヲ –  ءゅجفسر بقゅعة  دجヱالمجمD  ゅحقنه حي ュحة طرية  رغゅسط زرع من برشヱليراヱالك ゅبكتيري  (ヱ  نقطة) 
 

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

ン -  ポابヱل جヤليرا ؟ عヱالك ゅلبكتيري ュالجس ヵعتية يتصدゅبة المنゅع من ااستجヱن ヵبأ   (ヲ  نقطة) 
 
..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................. 

ヴ – المنجزة عند كل من ゆرゅجه من التجゅيمكن استنت ヵعتي الذゅز المنゅヰالج ュبين طريقة تدعي: 
 
 (نقطة  ヱ)  ......................................................................................................................................................:.Dالمجمヱعة  –أ 

 ゆ–  عةヱالمجمE:....................................................................................................................................................  (ヱ  نقطة) 
 

 



  

 

 

 

 

  

 

 الダفحة

1/1 

 الヲヨحد لنيل  اامتحاラ الجヲヰي
دヱرり يヲنيヲ -شヰادり السヤك اإعدادي
5102 

 :مدり اإنجاコ ساعة 0

 :الヨعامل 0
 التنقيط عناصゲ اإجابة ヱسヤم

>>>< 
 اأكاديヨية الجヲヰية لヤتゲبية ヱالتكヲين

ンゲらيضاء الكらة الدار الヰلج 
 

チاأر ヱ りالحيا ュヲヤع りادヨال: 

 

るヤاأسئ るبゅصر اإجゅالتنقيط عن 

 

ヱ  

 المكون اأول 
 المرونる : ج         عصبون :  أليゅف عصبيる حسيゆ       る : أ 

 

5,0×ン 

 

ヱ,0 ن 

ヲ           ゆسゅين ゅالجدول بم る5تعبئ,ヲ0  るنゅ5 لكل خ,ヲ0×ヱ5 ヲ,0 ن 

ン ヱ :るヤالفصي  AB     ヲ  :るヤالفصيO       ン   : るヤالفصيA         ヴ  : るヤالفصيAB 5,0 ×ヴ ヲ ن 

ヴ  النص ュゅإتم ゆسゅين ゅ5,0 بم ×ヴ ヲ ن 

 

 

ヱ 

 المكون الثاني 

 ( نقط  6) التمرين اأول  

 انعكゅس شوكي 

 

 

 

 

 

ヱن 

ヲ  るالحركي るحゅالب るبゅمن قبيل إص るمنطقي るقبول كل فرضي  ヱ ن 

ン  لヤالش ゆمستوى المخ : سب ヴヤع るبゅإص ( るالحركي るحゅأو الب)  ヲ  ن 

ヴ 

 

مرور السيゅلる العصبيる من البゅحる الحركيる و النخゅع الشوكي )أتمュゅ الرسュ التخطيطي 

 るالعصبي るلゅه السيゅرة اتجゅمع اإش るヤالعض ヴوصوا إل ) 

 

5,ヲ0×ヴ 

 

ヲ  ن 

 

ヱ 

 (نقط  6) التمرين الثاني 

 ゅتفرزهتؤثر البكتيري ヵالسمين الذ るبواسط 

 

 

 

ヱ  ن 

ヲ  تبطل مفعول السمين ュゅاأجس れداゅيوفر المصل المحقون مض  ヱ ن 

ン   طيヤوسيط خ れذا るعゅمن + ゆسゅيل منヤتع ヱ ×ヲ ヲ ن 

ヴ  るالمجموعD  :  るل           المجموعゅااستمصE    : قيحヤالت ヱ  ×ヲ  ヲ  ن 

 


