االمتحان الجهوي الموحد
لنٌل شهادة السلك الثانوي -االعدادي
» دورة ٌونٌو« 0218
خاص بكتابة االمتحان

المادة :علوم الحٌاة واألرض

موضوع خاص
بالمترشحٌن(ا )
الممدرسٌن
و االحرار
المعامـل
1

مدة اإلنجاز
ساعة واحدة

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

االسم والنسب

رقم
االمتحان

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

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

خاص بكتابة االمتحان

المادة :علوم الحٌاة واألرض

المعامل
1

اسم ونسب األستاذ(ة) المصحح(ة) وتوقٌعه(ا)
....................................................
............................................................

◄هــــــام - :تتم االجابة مباشرة على ورقة االمتحان فً األماكن الفارغة.
 -تؤخذ بعٌن االعتبار أثناء التصحٌح العناٌة بالورقة :سالمة اللغة و حسن التنظٌم.

باألرقام
....../02

مدة االنجاز
ساعة واحدة
النقطة
بالحروف
..............................

ال ٌسمح باستعمال اآللة
الحاسبة
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المكون األول :استرداد المعارف 08( .نقط)
-1ضع(ي) عنوانا و أسماء مناسبة ألرقام الرسم التخطيطي جانبه:
( 0ن)
...........................-0..............................-1
...........................-4..............................-3
...........................-6..............................-5
-7العنوان......................................................:

1

3

6

5
2

4

 -0اجب(ي) بصحيح أو بخطأ أمام اقتراحات الجدول أسفله بوضع عالمة (×)في الخانة المناسبة 0( :ن)

االقتراحا
أ -يتكون النسيج العضلي من خاليا متعددة النوى وألياف عصبية وشعيرات دموية.
ب -مرونة العضلة المخططة الهيكلية محدودة.
ج -يتم خالل التقلص العضلي تحرير األسيتيلكولين من طرف األلياف العضلية.
د -الصفيحة المحركة عبارة عن منطقة تماس بين خليتين عصبيتين.

صحٌح خطأ
...... ......
...... ......
...... ......
...... ......

 -3أ -اعط (ي) تعريفا لما يأتي 1,5( :ن)
 التلقيح....................................................................................... ..........................................................:............................................................................................................................................................
 االستمصال...........................................................................................................................................:............................................................................................................................................................
ب  -اذكر(ي) مثالين لمؤرجٌن 2,5( :ن)
...............................................-....................................................-

◄ال ٌكتب أي شًء فً هذا اإلطار!


.............................................................................................................................................
 -4صل (ي) بسهم عناصر المجموعة (أ) بما يناسبها في المجموعة (ب) 0( .ن)
المجموعة (أ)
البلعميات
االلتهاب
الحمات
مولد المضاد
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المجموعة (ب)

 متعضيات مجهرية تتكاثر إلزاميا داخل خاليا حية.

o
o
o
o

 خاليا مناعية تتصدى لجميع أنواع مولدات المضاد.
 استجابة مناعية طبيعية غير نوعية.
 عنصر غير ذاتي يسبب استجابة مناعية.

المكون الثانً :االستدالل العلمً والتواصل الكتابً والبٌانً 10( .نقطة)
 -1التمرٌن األول 26( :ن)نذساست وشاط انجٍاصيه انعصبي َانعضهي  ،وقتشح انمعطياث انتجشيبيت اآلتيت عىذ ديُان ثذيي.
أ-المعطى األول :بعذ انكشف عه وصفي انكشة انمخيت عىذ ديُان تعشض مه قبم نتخذيش خفيف ،تم إخضاع مىاطق مه قششتً انمخيت
انمكشُفت إلٌاجاث كٍشبائيت راث شذة مىاسبت َثابتت .تُضخ انُثيقت ( )1تمُضع ٌزي انمىاطق بيىما يمثم جذَل انُثيقت( )2انىتائج انمذصم
عهيٍا.
امام

التجارب

النتائج

نصف كرة مخٌة أٌمن

 -1إٌاجت انمىطقت()1

دشكاث انطشف األمامي األيمه فقظ

نصف كرة مخٌة أٌسر

 -2إٌاجت انمىطقت()2

دشكاث انطشف انخهفي األيمه فقظ

 -3إٌاجت انمىطقت ()3

دشكاث انطشف انخهفي األيسش فقظ

 -1ما نتيجة تخرٌب المنطقة( )1؟ ( 2,5ن)

1
منطقة3

منطقة

0

الوثيقة()2

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

منطقة

خلف

الوثيقة (

:)1منظر فوقي لدماغ حيوان ثديي

 -0ماذا تستنتج (ي) من نتيجة التجربتين( )0و()3؟  1,5(...ن)
............................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................... ...................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

 -3ماذا ٌشكل مجموع المناطق المهٌجة على مستوى القشرة المخية؟ ( 2,5ن)
.......................................................................................................................................................................................... ..

◄ال ٌكتب أي شًء فً هذا اإلطار!
.............................................................................................................................................
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ب-المعطى الثاني:
يبيه مبيان انُثيقت ( )3تغيش طُل نيف عضهي معضَل بعذ
إخضاعً إلٌاجتيه كٍشبائيتيه فعانتيه في انذانت انعاديت َفي دانت
َجُد مادة سامت تذعىBTX :
الوثيقة()3
) (Batrachotoxine= BTX

طول اللٌف العضلً ب()cm
بدون مادة ( :)BTX
بوجود مادة ( :)BTX

 – 4فً الحالة العادٌة (بدون مادة (:))BTX

10

أ -صف (ي) تغير طول الليف العضلي بعد كل إهاجة 2,5( .ن)
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

ب  -بماذا تفسر(ي) التغيرات المالحظة في طول الليف العضلي؟ ( 1ن)

6

الزمن ب (الثانٌة= )S

إهاجة0

إهاجة1

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

ج -حدد(ي) خاصيتي الليف العضلي التي تكشف عنهما هذه التجربة 2,5 ( .ن)
.......................................................................................................................................................................................... ..

 -5فً حالة وجود المادة السامة (:)BTX

أ -صف (ي) تغير طول الليف العضلي بعد كل إهاجة 2,5( .ن)
.......................................................................................................................................................................................... ..
...................................................................................................................... ......................................................................
................................................................................................................................................................................
.............................................
..........

 ب -استنتج (ي) تأثٌر المادة السامة على تقلص اللٌف العضلً 1( .ن)................................................................................................ ..
.................................... .............................................................

عدد الخالٌا فً ml

تركٌز مضادا األجسام
(وحدة اصطالحٌة)

من الدم

AC

LB

 -0التمرٌن الثانً 26( :ن)P

لتحديد بعض مظاهر االستجابة المناعية ،نقترح المعطيات التجريبية اآلتية:
أ -المعطى األول :بعد حقن ذوفان ( )Xفي الدم عند فئران ،تم تتبع تطور عدد
كل من الخاليا اللمفاوية ) (LBو البلزميات( )Pو تركيز مضادات أجسام(.)AC
تمثل الوثيقة ( )1جانبه النتائج المحصل عليها.

األٌام

المرحلة (ب)
الوثٌقة()1

المرحلة (أ)

حقن
ذوفان
)(X

◄ال ٌكتب أي شًء فً هذ ا اإلطار!

...........................................................................................................................................
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-1صف(ي) تغير عدد اللمفاوٌا ( (LBو البلزمٌا ) (Pوتركيز مضادات األجسام ) (ACخالل كل من المرحلتين(أ) و(ب)  1( .ن)
المرحلة(أ)..............................................................................................................................................................:
...........................................................................................................................................................................
المرحلة(ب)............................................................................................................................................................:
..........................................................................................................................................................................
 -0فسر(ي) التغيرات المالحظة خالل كل من المرحلتين (أ) و( ب) 1,5( .ن)
المرحلة(أ)..............................................................................................................................................................:
...........................................................................................................................................................................
المرحلة(ب)............................................................................................................................................................ :
..........................................................................................................................................................................
-3حدد(ي) نوع االستجابة المناعٌة التي كشفت عنها هذه التجربة .علل(ي) جوابك 1(.........ن)
...........................................................................................................................................................................
ب  -المعطى الثانً :تم حقن الذوفان ( )Xلثالث مجموعات من الفئران .بعد مرور 15يوما ،تم أخذ مصل فئران من كل مجموعة ووضعه مع
سمين( .)Xيمثل جدول الوثيقة ( )2ظروف التجارب المنجزة ونتائجها.
الظروف
التجرٌبٌة

المجموعة1
فئران عادٌة
حقن بالذوفان ()X

المجموعة3
فئران تعرض الستئصال الغدة السعترٌة وحقن
بلمفاوٌا ( ) Tمأخوذة من فئران المجموعة( )1
ثم حقن بالذوفان ()X

المجموعة2
فئران تعرض الستئصال الغدة السعترٌة
ثم حقن بالذوفان ()X

بـــعــــد مـــــرورٌ 11ـــــومـــــــــــــــــا
تجارب
نتائجها

التجربة1
مصل فئران المجموعة 1
+سمٌن() X
تشكل مركب  -منٌع

التجربة2
مصل فئران المجموعة2
+سمٌن() X
عدم تشكل مركب  -منٌع

التجربة3
مصل فئران المجموعة 3
+سمٌن() X
تشكل مركب  -منٌع

جدول الوثٌقة ()0

ملحوظة :لإلشارة فالمركب المنٌع عبارة عن ارتباط مضاد األجسام بمولد المضاد.
 -4أ -ماذا تمثل المجموعة ( ) 1في هذه التجربة؟ ( 2,5ن)
............................................................................................................................................................................
ب -ماذا تستنتج (ي) من نتائج كل من التجربتين( )0و()3؟ ( 1ن)
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
 -5بتوظٌف المعطيات السابقة ومكتسباتك  ،بٌن(ي) دور اللمفاوٌا ( )Tفي تشكل المركب المنيع 1( .ن)
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

بالــتوفـٌـق

االمتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة
السلك الثانوي -االعدادي
» < « » دورة يونيو« 2810

موضوع مكيف
خاص بالمترشحين(ات)
الممدرسين واالحرار

..

المادة :علوم الحياة واألرض
عناصر اإلجابة وسلم التنقيط
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رقم التمرين

السؤال
1

أسئلة
استرداد
المعارف
( 80نقطة)

المكون األول  :استرداد المعارف ( 80نقطة)
عناصر اإلجابة
تنشأ على مستواه السٌالة العصٌة الحسٌة.
 مستقبل حسً:نقل السٌالة العصبٌة الحسٌة فً اتجاه النخاع الشوكً.
 ألٌاف حسٌة: النخاع الشوكً :مركز عصبً لالنعكاس الشوكً.نقل سٌالة عصبٌة حركٌة فً اتجاه المستجٌب(عضالت).
 ألٌاف حركٌة:عضو مستجٌب (رد الفعل)
 -العضلة:

2

3

االقتراحات

أ
ب
ج
د

صحٌح
×
×

خطأ

 ب -مثالين لمؤرجين: حبوب اللقاح  -قرادٌات...(زغب بعض الحٌوانات األلٌفة مثال ،سم بعض الحشرات)...

4

البلعمٌات
االلتهاب
الحمات
مولد المضاد

(  5,5ن× )5

=5,5ن

( 5,5ن×)4

×
×

 أ -تعريفين صحيحين مقبولين من قبيل: التلقيح :عملٌة حث الجسم على إنتاج مضادات األجسام ضد مولد المضاد الموجود أصال فًاللقاح تحسبا لكل عدوى محتملة....
 االستمصال :عملٌة حقن مرٌض بمصل ٌحتوي على كمٌات مرتفعة من مضادات أجسامجاهزة....

o
o
o
o

سلم التنقيط

 متعضٌات مجهرٌة تتكاثر الزامٌا داخل خالٌا حٌة.
 خالٌا مناعٌة تتصدى لجمٌع أنواع مولدات المضاد.
 استجابة مناعٌة طبٌعٌة غٌر نوعٌة.
 عنصر غٌر ذاتً ٌسبب استجابة مناعٌة.

( 8,0ن×)2

( 8,20ن×)2

( 5,5ن×)4
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المكون الثاني :االستدالل العلمي والتواصل البياني والكتابي  12(.نقطة)
رقم التمرين السؤال

عناصر اإلجابة

1

د

5

ب –ج  -ه ى

3

ج

سلم التنقيط
( 5,5ن)
( 1ن)
( 5,5ن)

 -فً الحالة العادٌة بدون المادة السامة ).(BTX

 -1التمرٌن
األول

4

( 56ن)

( 5,5ن)

 أ3 - -ب3 -

(1ن)

-ج2-

(1ن)
 -فً حالة وجود مادة ).(BTX

5

( 5,5ن)

 -أ3 -

( 51ن)

 ب4 -8

1

 خالل المرحلة االولى: -خالل المرحلة الثانٌة:

 -2التمرٌن
الثانً

5

ب

3

ب

( 56ن)

4
5

ب

( 5,5ن)

د

( 5,5ن× )5
( 51ن)
( 51ن)

  -14د -54 -ج

( 5,5ن ×)2

تنشط اللمفاوٌات ( )Tاللمفاوٌات (  )LBلتتحول الى بلزمٌات ( )Pالتً تنتج مضادات األجسام ((AC
الضرورٌة لتشكل المركب المنٌع .
( ٌمكن قبول خطاطة وظٌفٌة مبسطة)

◄ضرورة مناقشة عناصر اإلجابة وسلم التنقٌط من طرف فرق التصحٌح قبل بدء العملٌة.

(1,5ن)

واهلل ولي التوفيق

انـ ـتـ ـ ـ ـه ـ ــى

