
 

     メヱين اأゲヨわ(نقط  8)ال               
A- るليゅريف التゅالتعヱ れゅحヤトصヨنعتبر ال: 

      れゅحヤطダヨريف                                                  :الゅعわال: 
 
 
 
 

 
 

 (ラ 2.0)  .عヴヤ شムل أヱコاァ، الダヨطヤح ヱالわعゲيف الヨنゅسب له ،اكわب -0
 

B-  るثاث ギجヲتれゅاقتراح るصحيح るليゅالت れゅمن بين ااقتراح: 
 .عراチ اأرجيるأخرヱج الヰيستゅمين من الガايゅ البギيるレ هヲ الヨسメヱぽ عن ظヲヰر  - أ

ゆ -  るヤص من الفصيガن لشムヨيAB  るヤص من الفصيガمه لشギيتبرع ب ラأO. 
  .جヨيع  خايゅ الجسمالسيギا تゅヰجم حるヨ  - ج
 キ- ギر اأ يحゅمن انتش ヵكرグاقي الヲالゅسيレج るلヲقレヨال チمرا. 

          ロ- قヤトاء الヲヰفي ال るضيゅرين الريゅヨن التヨツت  ゐヲヤلي من التゅガالるسام ヱ るヤツالع るيヲتق. 
4-  れゅاحゲわحدد ااقゐالثا るحيحダال (3 ラ).   (ا يقبل れゅاقتراح ゐر من ثاんن أكヨツيت ゆاヲج ヵأ). 
 (ラ 2.0)  :بゅヨ ينゅسب من الダヨطヤحれゅ الゅわليる هفゲاغゅتكゅわبる النص العヨヤي اسفヤه ヱامأ أعد  -3

- るكيゲح るيらダع るلゅسي - るحسي るيらダف عゅألي  -- るكيゲح るيらダف عゅالي -  るحسي るيらダع るلゅسي -   るحسي れاらقわمس. 

   :العلمي لنصا
  .(3).تنقل بواسطる  .(2). تنشأ عヴヤ مسわواهゅ .(1). نゅتج عن إهゅجる ا إرادي اانعゅムس هو رد فعل       
 .نحو العツو الヨسわجيب .(0).تنقل بواسطる  .(4).الグي يحولゅヰ الヴ  ، الゲヨكゴ العらダي نحو

 
 (نقط  5)الゲヨわين الثゅني  

  :ヱ الレتゅئج الヨحصل عヤيゅヰ اسفヤه، الるヤんヨヨ في الヲثيقるالبレيる الجメヱギ أسفヤه مガتヤف التجゅرゆ الレヨجزり عヴヤ  يガヤص            

るبゲجわال るيجわالن  
1- るヤツعヤل りشرゅمب るجゅهま るヤツص العヤتق 

 

 تقヤص العま るヤツهゅجる العصب الヲركي  -2
غヨر العヱ るヤツالعصب الヲركي في  -3

 るヤツالع るجゅهま رار ثمヲムال メヲヤمحりشرゅمب 
 るヤツص العヤتق 

غヨر العヱ るヤツالعصب الヲركي ثم  - 4   
 まهゅجる العصب الヲركي

るヤツص العヤتق ュギع 

るظヲحヤم: りرギガم るئيゅيヨكي りキゅرار مヲムال. 

 

るبيゲغヨال るムヤヨヨال 
るنيヅالو るبيゲわارة الコヱ 

 ヱالムわوين الヰヨني
 اأكゅديヨيる الجヰويる لゲわヤبيヱ るالムわوين

るヰس : جゅف- ラゅヨبول 

 امわحラゅ نيل شゅヰدة السヤك اإعدادي
 (ラشحوゲわヨال ラيوヨسゲال) 

 
 عヤوュ الحيゅة ヱاأرチ: مゅدة

 

 4102 يونيو دヱرة
 

 0: الヨعゅمل
 

コゅس 0: مدة اإنج 

1 
2 

 الヨوضوع 

 Tالヨヤفヱゅيれゅ  -أ
 ゆ-الりゅヨح 
 ヤツيعالヤيف ال -ج
キ- れゅيヨعヤالب 
ロ- ااメゅصヨست 
 

 

a- るヤツعヤل るيヲيレبヱ るظيفيヱ りギحヱ 
b- りهزゅج ュゅأجس れاキゅツヨحقن الجسم ب 
c- ع من الヲن ンギتتص るعيゅレヨال ゅايガاعヲيع أنヨلج キゅツヨال れاギلヲم 
d- キゅツヨال ギلヲم ヴヤء عゅツقヤل りشرゅخل مبギتت るعيヲن るعيゅレم ゅخاي 

e- るحي ゅخاي ゆゅحس ヴヤع ゅلزاميま ثرゅムتت れゅيツمتع 

 

るالوثيق                                 



 

 : ヱ4  0من خاメ معطيれゅ الわجゲبわين  -2
 (ラ 1.5)  .تم الムشف عنゅヨヰ حدد خゅصيわي العるヤツ الわي. أ

ゆ .  جわنわب الوركي اسダر العヱد. (1 ラ) 
5- るبゲجわفي ال ゅヰيヤل عダحヨال るيجわالن ゲ؟ 2 كيف تفس  ヴヤع るيらダالع るلゅر السيゅشわورار ا يوقف انムال ラأ ゅヨヤع

 (ラ 1) .مسわوン العダب الوركي
 (1.0ラ).4العらダيる في الわجゲبゅ るر السيゅلる تらين مسأنجゴ خطるヅゅ   السゅبقヨるعطيれゅ ال رفك ゅヱعヴヤ مع ااعゅヨわد -6

 (نقط  7)الゲヨわين الثゅلث 

A- ي るبيعトفي ال ギجヲ  من ラゅعヲنるيヲالرئ るئيゅレんال れراヲムヨال ゅتيريムع: بヲن るيبヤع ヴヤفر عヲيت  ヱعヲفر آخر  نヲا يت
 ヴヤالعるيبヤلتعرف   .عりرヲトخ ヴヤأين تتج  ゅتيريムالب ログه ، هヤأسف メヱギتين في الجヤんヨヨالتجربتين ال コゅنجま تم: 

るبゲجわال るيجわالن 
1- るيبヤع れاク ゅتيريムحقن فأر بب ヵヲرئ ゆゅヰلتゅالفأر متأثرا ب れヲم 
2- るيبヤع ラヱギب ゅتيريムحقن فأر بب ゅبق ヱ ヵヲرئ ゆゅヰلتゅالفأر ب るبゅصま ュギعぼゅحي ロ 

 
 (ラ 1.0)  .قゅرラ النゅわئج الヨحダل عヤيゅヰ في الわجゲبわين -7
 (ラ 1.0)  ؟هログ الヨقゅرنるمクゅا تسわنわج من  -8

    B-    نحقن ف ،るنيゅヅالسر ゅايガال ギع الجسم ضゅفキ れゅألتعرف بعض آلي るنيゅヅسر ゅايガب ゅيキゅعين . را عヲأسب ギبعヱ
 るيヱゅفヨヤته الゅكريヱ ا الفأرグمصل ه グنأخ T るنيゅヅسر ゅخاي ゅヰليま يفツنヱ رع مائمコ سطヱ في ゅヰعツص . ثم نガヤي

ゅヰيヤحصل عヨئج الゅتレلي الゅالت メヱギالج. 
 

 النゅわئج  محわوヱ ンسط الゴرع ヱسط الゴرع
 تゅムثر الガايゅ السرゅヅنيる خايゅ سرゅヅنيる+ مصل الفأر  1
2 れゅيヱゅفヨل T فأر لヤ +るنيゅヅسر ゅخاي るنيゅヅالسر ゅايガء الゅاختف 

 
9-  れゅيヱゅفヨヤالヱ لダヨكل من ال ゲتأثي ラرゅقT るنيゅヅゲالس ゅايガال ヴヤع.  (1.0 ラ) 

01- るنيゅヅゲالس ゅايガضد ال るヤدخわヨال るعيゅنヨال るبゅجわج نوع ااسわنわاس.  (1 ラ) 

C -    صينガش るヤلتعرف فصي  X  ヱY ゅレر أضفゅمصل اختب ( キゅツمA ヱ キゅツمB  )  كل ュキ من れراトق ゐثا ヴلま
 :لレتゅئج الヨبيるレ في الجメヱギ التゅلي، فحصゅレヤ عヴヤ اشガص

            メゅرأمصゅااختب 
 ュキ الشガص

キゅツم A キゅツم B キゅツم A 
ヱキゅツمB 

X ギムヤال ゐヱギح ギムヤال ゐヱギح ギムヤال ゐヱギح 
Y  ュギعギムヤال ゐヱギح ギムヤال ゐヱギح ギムヤال ゐヱギح 

 X ヱY . (1.0 ラ)  ينشダガالفダيるヤ  جوابك، معヤا حدد ااخゅらわر،عヴヤ نゅわئج  اعゅヨわدا -  00

************************** 

 
 اأكゅديヨيる الجヰويる لゲわヤبيヱ るالムわوين

るヰس : جゅف- ラゅヨبول 

 
 

 4102يونيو دヱرة  عヤوュ الحيゅة ヱاأرチ: مゅدة
 
 

4 
4 

 الヨوضوع 



 

メنقيط السؤاわم الヤسヱ るبゅاإج ゲصゅنقيط عنわال 
 

 
1-   
2-   
3-  

メヱين اأゲヨわال: 
 
 ............................5.0 x0..................(ロ– b )،(  キ– c )، (  a -ج)، (  ゆ– e )، ( d –أ ) -
 ....1x 3...................(تヨنح نقطる الダفゲ لムل جواゆ يヨツわن أكثゲ من ثاゐ اقゲわاحれゅ ) .ヱ  キヱロأ  -
- (1 ) るحسي れ( 2) –مستقباるعصبي るلゅسي る( 3) – حسي るحسي るف عصبيゅ( 4) -ألي るعصبي るلゅسي

 る( 0) -حركي るحركي るف عصبيゅ5.0.......................................ألي x 0.............................. 
 

 
 

2.0 
3 
 

2.0 

 نقط 8: ................................................   الヨجヨوع                                                                              

 
  

4-   
 

0-   
6-  

 :الゲヨわين الثゅني
 
 .........................x2 0..5........................................................القヲヤصيる -اإهتيゅجيる   -أ

ゆ- るヤツالع ヴلま るالعصبي るلゅقل السيレصل حركي: يヲم........................................................... 
 ................عるヤツ -السيゅレبس عصب مرヱر السيゅلる العصبيる الحركيる عヴヤ مستンヲ  الヲムرار يヲقف -
-                                     

                                                                      
     

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

 
 

1.0 
1 
1 
 
 
 

1.0 

 نقط 5............................:...........................الヨجヨوع                                                                          
 

 
7-  
8-  
9-  

 
01- 
00- 

 :الゲヨわين الثゅلث
- レحق ギレالفأر ع れヲヨهي ،るيبヤع れاク ゅتيريムبب  ヴيبق ゅヨレبيるيبヤع ラヱギب ゅتيريムه ببレحق ギレع ゅالفأر حي........... 
-  れヲمヱ ヵヲالرئ ゆゅヰر االتヲヰعن ظ るلヱぽسヨهي ال るيبヤالفأرالع................................................ 
تقツي عヴヤ الガايT   ゅالガايゅ الヨヤفヱゅيる بيゅヨレ (  1الヲسط )ا يぽِثر عヴヤ  الガايゅ السرゅヅنيる   الヨصل  -

 るنيゅヅالسر( سطヲ2ال  . . . . . . . . . . . .)......................................................................... 
- るيヲヤخ るعيゅレم るبゅاستج................................................................................................ 
ゅته الحヨراء لヲヨلギاれ يメギ عヴヤ حヨل كري ااختبゅرمع جヨيع أمصX  メゅتギムヤ كريュキ れゅ الشガص   -

 キゅツヨال A ヱ B : るヤمن فصي ヲヰف ラクま. AB....................................................................... 
يメギ عヴヤ أنه من  ヱAعュギ تギムヤهゅ مع مヲلギ الB  キゅツヨمع مヲلギ الY   キゅツヨتギムヤ كريュキ れゅ الشガص  -

 るヤفصي. B............................................................................................................... 
 

 
1.0 
1.0 
 

1.0 
1 
 

5..0 
 

5..0 

 نقط  7...........................:................................الヨجヨوع                                                                     

 

************************* 

るبيゲغヨال るムヤヨヨال 
  الゲわبيる الوヅنيコヱ るارة

 ヱالムわوين الヰヨني
 اأكゅديヨيる الجヰويる لゲわヤبيヱ るالムわوين

るヰس : جゅف- ラゅヨبول 

 امわحラゅ نيل شゅヰدة السヤك اإعدادي
 
 ラشحوゲわヨالラيوヨسゲال 
 

 عヤوュ الحيゅة ヱاأرチ: مゅدة

 4102يونيو دヱرة 
 

 0: الヨعゅمل
 

コゅس0: مدة اإنج 

0 
0 

 السヤم

まهゅجる العصب 
 الヲركي

سيゅلる نشヲء 
るحركي るعصبي 

 تقヤص العるヤツ سيゅレبس


