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 2015 يونيو:  الــــــــدورة

 .اإلعدادي الثانوي التعليم من الثالثة:المستـــــوى
 واحدة ساعة: اإلنجـاز مدة
 1:لمعامـــــــلا

 

 

 (ن 4)التمرين األول 

    (ن 2) .لنص بما يناسب من المصطلحات التالية وذلك بنقل الحرف والرقم المناسب لهامأل فراغات ا  -1

 األلياف العضلية          -4        التقلص  -3      اإلهتياجية      - 2     القلوصية     - 1          

هيكلية ألنها ترتبط العضلة السميت بو ،حركةالذي يؤدي لل.... أ.....لها القدرة على  أنسجةالهيكلية من  العضلة تتشكل      
 األخيرةوتتجمع هذه  ،ىالنومتعددة طويلة  عبارة عن خاليا التي هي.... ب.....ن وحدات تسمي تتركب م ،بالهيكل العظمى

أي القابلية ... ج.....بخاصيةه األخيرة هذ تميزحيث ت ،ون العضلةك  زم بدورها لت  محاطة بنسيج ضام، وتتجمع الح   زماح  ون ك  لت  
 .أي القدرة على التقلص.....   د....خاصيةبو  ،للمنبهاتالقدرة على االستجابة و

 (ن 2)   .باقي العناصر ذكرأ ،مجموعة من العناصر منها النخاع الشوكي تدخل شوكيالنعكاس اليتطلب ا -2

 

  (ن 4)التمرين الثاني 

 .رفوقا بالحرف المناسب لالختيار الصحيحنقل رقم السؤال مأواحدا  صحيحا ،  ايتضمن كل سؤال اختيار

 .حدد من بين المتعضيات المجهرية التالية، المتعضي المجهري الذي ينتمي للحيوانات األولية  – (1

 (ن 1) الخميرة  –ميبا               د األ –ج        (       الفيروس) الحمة  -البكتيريا            ب -أ

 .جسام الخلية التي تنتج مضادات األ اليةحدد من بين الخاليا الت – (2

 (ن1)البلعمية الكبيرة  -الخلية البدينة       د   –ج             Tاللمفاوية  -ب           البلزمية -أ 

 .حدد من بين الخاليا التالية الخلية التي تقوم بالبلعمة  – (3

 (  ن 1. ) مفصصة النواة  -د        الخلية البدينة   –ج             Tاللمفاوية  -بالبلزمية      –ا 

 .التالية العضو المنتج للخاليا المناعية  األعضاءحدد من بين  – (4

 (ن 1) الطحال   -النخاع العظمي         د  -العقدة اللمفاوية       ج  –الغدة السعترية        ب  -ا

 
 
 

 (.نقط  6) التمرين األول 

بعد نقلهما للمستشفى تبين أنهما أصيبا بعاهات . بأضرار مختلفة اأصيبف، حادثة سيرتعرض سائق سيارة وزوجته ل 

 :مستديمة

 .فقد بصرهكما أنه  أصيب في رأسه إضافة إلى بعض الكسور والجروح: السائقحالة  -

 .(ن0..5. )إصابة السائق بالعمىفرضيات تفسر بها  ثالثاقترح  (1

  .لبصريينه اي  السائق وعصب   ي  عين   ت سالمةبعد فحص دقيق تبين

 (ن0..5. )الممكن االحتفاظ بهاحدد من بين الفرضيات المقترحة الفرضية  (2

 .الوجه والرأس علىوبخدوش  بشلل األطراف السفليةو افي أسفل ظهره تأصيب: الزوجةحالة  -

 (ن1. )الزوجة أصابالشلل الذي اقترح فرضيتين تفسر بهما  (3

 

( نقطة 21)  والبياني الكتابي والتواصل العلمي االستدالل: الثاني المكون  

( نقط 8)  المعارف استرداد: األول المكون  
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 2015 يونيو:  الــــــــدورة

 اإلعدادي الثانوي التعليم من الثالثة:المستـــــوى
 واحدة ساعة: اإلنجـاز مدة
 1:لمعامـــــــلا

 
  سليمان الوركيين ها، فتبين أن عصبيعلى الزوجة للتحقق من هاتين الفرضيتين أجريت بعض الفحوصات الطبية

 . في العمود الفقري بالمنطقة المصابة لها كسر، بينما حدث (نسيسائيا ناعصبوهما )
 (ن5.0. )بشلل األطراف السفلية الزوجةاستنتج سبب إصابة  (4

كنت على موعد مستعجل، فنظرت إلى الساعة، وبما أنني  : "حول ظروف الحادثة صرح قائال الزوجبعد استجواب 
  ." ضغطت برجلي على مسرع السرعة، فوقعت الحادثةكنت متأخرا 

 (ن1.)ق بيل الحادثة، محددا طبيعة كل نشاط الزوج نشاطين عصبيين قام بهما هذا التصريحاستخرج من  (5

 
 :أسماء العناصر الواردة في الوثيقة جانبه باستعمالك

 أنجز خطاطتين مبسطتين تبين فيهما مسار السيالة (6

 (ن2) .ذين النشاطين العصبيينالعصبية المتدخلة في ها
  
 

 

 

 

 (.نقط  6) التمرين الثاني 

الحمى  والتشنجات ه من أعراض ، ووالمياه والبراز في التربة تعيش  Listeriaمرض تسببه بكتيريا   (Listériose)وز رييالليست

 .بهذه البكتيريا ينملوث غذاء وماءاإلنسان نتيجة تناوله هذا المرض يمكن أن يصيب . إضافة إلى الغثيان واإلسهال  ،العضلية

 مظاهر ردود فعل الجسموهذه البكتيريا  خصائص لمعرفة بعض 

  :نقترح المعطيات التالية ،ههااتجا

 

  تمثل الوثيقة جانبه تأثير درجة الحرارة على تكاثر هذه البكتيريا . 

 (  ن2.)ارةدرجة الحر يتطور تكاثر هذه البكتيريا بداللة كيف   (1

الغذاء                                                                                في تحضير الواجب اتخاذهاستنتج اإلجراء الوقائي   (2

بهذه                                                                          .بهذه البكتيريا صابةإلاوشرب بعض المياه لتجنب 

 (ن1. )البكتريا 
 

  بكتيريا تعيشlisteria وتعفنها بداخلهاخاليا الجسم فتتكاثر  في،  

 أجريتدها، ض الموجهةاالستجابة المناعية  نوع لمعرفةو

 على النتائج الممثلة  مكنت من الحصول تجريبية دراسة 

 :جانبهفي الجدول 

 

 

 

 

 

 

 النتائج التجارب

  التجربة
 األولى

 listeriaحقن فئران ببكتيريا 

ر ممنع ضد هذه مصل فأ+ 
 .البكتيريا

بكتيريا تكاثر ال
الخاليا عدد وتزايد 

 .بها عفنةالم

  التجربة

 الثانية

 listeriaحقن فئران ببكتيريا 

طحال  من Tcلمفاويات + 

 .ر ممنع ضد هذه البكتيريافأ

عدد كل  انخفاض

بكتيريا المن 

 .بها الخاليا المعفنةو

 

 (ن.1) .األولىالتجربة  نتائج كيف تفسر( 3
 

نوع االستجابة محددا  التجربة الثانية نتيجةفسر  (4

 (ن2)  Listeria بكتيريا  المناعية الموجهة ضد
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 عناصر اإلجابة وسلم التنقيط
 
 
 

 (ن 4)التمرين األول 

 ن2 ............................................................. .1-د             2 -ج        4-ب        3 -أ      -1

 ن2...... ........................................المستجيب  –ألياف حركية  -ألياف حسية   –المستقبل الحسي  -2

  (ن 4)التمرين الثاني 

 ن4  ...........................................................    ج -4د             -3        أ  -2ج           -1
 
 
 
 

 (.نقط  6) التمرين األول 

 ن 0.75 ..................... الباحة البصرية   إصابة–العصبين البصريين  إصابة–إصابة العينين :الفرضيات -1

 ن 0.75 ..................................... الباحة البصرية  (إصابة)هي تخريب الممكن االحتفاظ بهاالفرضية  -2

 ن 1  .............................. (ائيينالسيس) العصبين الوركيين إصابة –النخاع الشوكي  إصابة: الفرضيتان -3

 ن 0.5  ........................................................................................ النخاع الشوكي إصابة -4

 :النشاطين العصبيين -5
 ن 0.5  ................................................................ وهو حساسية شعورية  لساعةإلى ا النظر -

 ن 0.5 ................................................................ وهو تحركية إرادية  على المسرع الضغط -
 (:الحساسية الشعورية)مسار السيالة أثناء اإلبصار  -6

 ن 1  ..................................... العصب البصري             الباحة البصرية             العين 

 (التحركية اإلرادية)الضغط بالرجل  أثناءمسار السيالة العصبية 
 ن 1..... .... عضلة الرجل         العصب السيسائي         باحة التحركية اإلرادية         النخاع الشوكي         

 

 (.نقط  6) التمرين الثاني 

 إلى أن  التكاثر ثم انخفاض سريع في  C°37قيمة قصوى حوالي  إلى C0°لبكتيريا من لتدريجي  تكاثر -1

  نC.................................................................................................................2°42ينعدم حوالي 

 ن1........................................... ............................(في درجة حرارة مرتفعة)طهي الطعام و غلي الماء -2

 ن 1..........................أو عدم تدخل المسلك الخلطي عدم تدخل مضادات األجسام في القضاء على هذه البكتيريا  -3

 ن 1.................................................................. (السمية الخلوية) Tcمن طرف عفنة الخاليا المتدمير  -  -4

 ن1...................................مسلك خلويمناعة ذات  هي Listeria بكتيريا االستجابة المناعية الموجهة ضد -   
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( نقط 8)  المعارف استرداد: األول المكون  

 

( نقطة 12)  والبياني الكتابي والتواصل العلمي االستدالل: الثاني المكون  

https://motamadris.ma/

