األمادَٞٝح اىدٖ٘ٝح ىيرزتٞح ٗ اىرنِ٘ٝ
ٗاد ٛاىذٕة  -اىن٘ٝزج
ّٞاتح ٗاد ٛاىذٕة
اىذاخيح

اىصفسح
3/1

2011
اىَؼاٍو 1 :

اىَادج  :ػيً٘ اىسٞاج ٗ األرض

ٍذج اﻹّداس  :ساػح ٗازذج

( ّ 5قط )
 -1أّقو ػيٗ ٚرقح ذسزٝزك أرقاً اىَدَ٘ػح ( ٗ )1أززف اىَدَ٘ػح (ٗ ،)2ارتط ت٘اسطح أسٌٖ ٍْاسثح ت ِٞػْاصز اىَدَ٘ػر)ُ3(.ِٞ
اىَدَ٘ػح ()2

اىَدَ٘ػح ()1

أ -حاجز كيميائي يقضي على الجراثين ،أو يوقف تكاثرها.
ب -طريقة تكاثر البكتيريات والحيوانات األولية.
ت -وسيلة عالجية لتذعين االستجابة المناعتية للجسن.
ج -وسيلة وقائية لتذعين االستجابة المناعتية للجسن.
ه -وسيلة دفاع فورية وغير نوعية.
و -حاجز شراحي يحول دون تسرب الجراثين إلى الجسن.

 -1االستمصال
 -2البلعمة
 -3التلقيح
 -4الجلذ
 -5االنقسام
 -6العرق

 -2أّقو ػيٗ ٚرقح ذسزٝزك أرقاً اىرؼارٝف اى٘اردج ف ٜاىدذٗه ،ثٌ أػط ىنو ذؼزٝف اىَصطير اىَْاسة ىٔ ٍِ ت ِٞاىَصطيساخ اىراىٞح)ُ2 (.

● النخاع الشوكي ● الباحات الحسية ● الليف العضلي ● االنعكاس
التعريف
 -1سد فعم ال إسادً سشٍع يتًوضع ويتوقع َاتج عٍ إهاجت انًستقبالث انذسَت .
 -2خهَت عًالقت يتعذدة انُوى.
 -3هو انًشكز انزً ٍذول انسَانت انعصبَت انذسَت إني سَانت عصبَت دشكَت.
 -4يُاطق يٍ انقششة انًخَت يتخصصت فٌ استقبال ،ويعانجت انسَاالث انعصبَت انًشكزٍت.
( ّ 8قط )

أثْاء زصح اىرزتٞح اىثذّٞح ،سقط ذيَٞذ فأصٞة
تدزٗذ ػَٞقح تزمثرٔ ىنْٔ ىٌ ٝثاى ٜتٖاٗ ،تؼذ
ٍزٗر ػذج أٝاً اّرفخد ٗذقٞسد (...اى٘ثٞقح .)1
 -1أ -قذو تفسَشا الَتفار انجشح)ٌ0.5( .
ب -كَف تفسش وجود انبهعًَاث فٌ يوقع
انجشح؟ ()ٌ0.5
 -2اَطالقا يًا سبق ،بٍَ نًارا تعتبش انبهعًت
استجابت يُاعتَت غَش َوعَت)ٌ1( .

رد فؼو اىدسٌ ػي ٚاثز دخ٘ه اىدزاث ٌٞػثز خزذ

اى٘ثٞقح 1

األمادَٞٝح اىدٖ٘ٝح ىيرزتٞح ٗ اىرنِ٘ٝ
ٗاد ٛاىذٕة  -اىن٘ٝزج
ّٞاتح ٗاد ٛاىذٕة
اىذاخيح

اىصفسح
3/2

2011
اىَادج  :ػيً٘ اىسٞاج ٗ األرض

اىَؼاٍو 1 :

ٍذج اﻹّداس  :ساػح ٗازذج

تؼذ تضؼح أٝاً ىرفاقٌ خزذ اىريَٞذ ،ارذفؼد درخح ززارذٔ ٗاسداد األىٌ ػيٍ ٚسر٘ ٙاىدزذٍَ ،ا ذطية ذذخو اىطثٞة
اىذ ٛذسذز ىٔ ػِ ٍْاػٞح ّ٘ػٞح ...ثٌ ٗصف ىٔ ٍضادا زٝ٘ٞا ىؼالج اىدزذ.
ىفٌٖ اىَقص٘د تاىَْاػح اىْ٘ػٞح ،ذٌ اّداس اىردارب اىَثْٞح أسفئ (اى٘ثٞقح .)2
 -3أعط تفسَشا نكم َتَجت يٍ َتائج انتجاسب انثالث)ٌ1.5( .
 -4استُتج يًا سبق َوع االستجابت انًُاعتَت انًتذخهت،
يذذدا خصائص هزِ االستجابت انًُاعتَت)ٌ1.5( .

اى٘ثٞقح 2

ذظٖز تاسرَزار ف ٜاىدسٌ اىسي ٌٞخالٝا سزطاّٞح ،ىنْٔ ٝرخيص ٍْٖا ف ٜأغية األزٞاُ .ىرسذٝذ مٞفٞح ذصذ ٛاىدٖاس
اىَْاػر ٜىٖذٓ اىخالٝا اىسزطاّٞحّ ،قرزذ اىردارب اىََثيح أسفئ (اى٘ثٞقح .)3
 -5يارا تًثم انخالٍا انسشطاََت بانُسبت نجسى انفأس؟ ()ٌ0.5
 -6هم ٍتعهق األيش باستجابت يُاعتَت َوعَت؟
عهم جوابك.)ٌ1( .
 -7وضخ كَف ٍتى انقضاء عهي انخالٍا انًصابت بانسشطاٌ
داخم انجسى؟ (.)ٌ1.5
اى٘ثٞقح 3

األمادَٞٝح اىدٖ٘ٝح ىيرزتٞح ٗ اىرنِ٘ٝ
ٗاد ٛاىذٕة  -اىن٘ٝزج
ّٞاتح ٗاد ٛاىذٕة
اىذاخيح

اىصفسح
3/3

2011
اىَادج  :ػيً٘ اىسٞاج ٗ األرض

اىَؼاٍو 1 :

ٍذج اﻹّداس  :ساػح ٗازذج

( ّ 7قط )

خاله اىرذارٝة اىزٝاضٞح اىر ٜماُ ٝدزٖٝا اسرؼذادا ىيذٗرج اىزاتؼح ىْصف ٍاراثُ٘ اىذاخيح اىذٗى ،ٜذؼزض ػيٜ
ىرؼة ػضي ٜشذٝذ ذطية ٍْٔ سٝارج اىطثٞة اىذ ٛطَأّٔ ػي ٚزاىرٔ اىصسٞحٗ ،قذً ىٔ ٍدَ٘ػح ٍِ االسرشاراخ اىطثٞح
ىرسس ِٞأدائٔ اىثذّ .ٜذذخيد ىَساػذج ػيٗ ٜأت ٔٞػي ٚفٌٖ زاىح ػي.ٜ
ّخاع
ش٘مٜ

اىَخ
ٍٖٞح
مٖزتائٜ

●
●

●

ػصة
ػضيح

: 3
2

: 1

اىرؼيَٞاخ :
ٍسرؼْٞا تاى٘ثائق ٗ تَنرسثاذل :
ٗ - 1ضر ( )ٛألب ػيٍ ٜرطيثاخ اىرقيص اىؼضيٍ ٜؼرَذا ػيّ ٚصائر اىطثٞة.
 - 2أتزس ( )ٛىؼيٗ ٜأت ٔٞاىخاصٞاخ اىضزٗرٝح ىؼَو اىؼضالخ اىٖٞنيٞح أثْاء ززماخ ػي.ٜ
 - 3اشزذ ( )ٛىؼي ٜمٞفٞح اىؼَو تْصائر اىطثٞة ىرسس ِٞأدائٔ.

ٍيس٘ظح ٕاٍح
ضغ ّفسل فٍ٘ ٜقغ اىسذز اىَشار إى ٔٞف ٜاى٘ضؼٞح اىَشنوٗ ،زاٗه أُ ذقذً اىَساػذج ىؼيٗ ٜأت ٍِ ٔٞخاله
األسْاد اىَقذٍح ىل ف ٜاى٘ضؼٞح اىرقَ٘ٞٝح ٗاىَ٘ارد اىر ٜامرسثرٖا ف ٜاىفصو ٗاىَرؼيقح ت٘ظائف اىزتط ( اىدٖاس
اىؼصث ٗ ٜاىدٖاس اىؼضيٗ ٜاىرناٍو تٗ ِٞظائف اىزتط).

األكادٌوٍة الجهىٌة للتسبٍة و التكىٌي
وادي الرهب  -الكىٌسة
ًٍابة وادي الرهب
الداخلة

عٌاصس ا?جابة وسلن التٌقٍط?? هتحاى الوىحد الجهىي لٌٍل شهادة السلك الثاًىي ا?عدادي
 دوزة ٌىًٍى - 2011( ً 5قط )
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هلحىظة هاهة
توٌح ًقطة واحدة لوعٍاز االًسجام إذا تحقق هرا الوعٍاز فً واحدة هي التعلٍوات الثالث على األقل.

