
 

 

 

 

 ....................................... اسم المصحح )ة( و توقيعه )ا(: والأرض احلياة علوم: الــمـادة

 ................................................:  20النقطة النهائية على 

 خاص بكتابة االمتحان

 

 4على  1الصفحة      االمتحان ورقة على مباشرة األسئلة على اإلجابة( ة) المترشح على

 

 

I .(ن 2لمصطلحين اآلتيين: )ل مناسبا)ي( تعريفا  أعط 

 ............................................................................................................................................................................: الحركيةالباحة  -1

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

 .......................................................................................................................................................................................: بة ص  الع   -2

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

II .(ن 2.   )2بما يناسبه في المجموعة  1كل عنصر من عناصر المجموعة  صل)ي( بواسطة سهم 

 2المجموعة   1المجموعة 

 .توجد على مستواها الخاليا األصل للكريات الدموية البيضاء -أ  مفصصة النواة -1

 .Tيتم على مستواها نضج اللمفاويات   -ب B لمفاوية  -2

 تتدخل في االستجابة المناعية غير النوعية. -ج 8T لمفاوية  -3

 تتحول إلى لمفاويات قاتلة بعد تعرفها على مولد المضاد.  -د  غدة سعترية -4
 تتدخل في االستجابة المناعية الخلطية.  -هـ   

IIIأمام  )×(ضع)ي( عالمة . 2إلى  1من  من المعطيين المرقمين حيح بالنسبة لكل معطى. يوجد اقتراح ص

 (ن 1االقتراح الصحيح.   )

 العصب الوركي: -2  الضفدعة الشوكية: -1

 عصب مختلط ينقل السيالتين العصبيتين الحسية والحركية؛ -أ  ضفدعة مخربة النخاع الشوكي؛ -أ 

 السيالة العصبية الحركية في اتجاه مركزي؛عصب مختلط ينقل  -ب  ضفدعة مخربة الدماغ؛ -ب 

 عصب مختلط ينقل السيالة العصبية الحسية في اتجاه نابذ؛ -ج  ضفدعة قطع عصبها الوركي؛ -ج 

 مركز عصبي حسي يستقبل السيالة العصبية الحسية؛ -د  ضفدعة مبنجة بمحلول اإلثير. -د 

IV .(ن 2) : اآلتية أمام االقتراحات  أجب )ي( بصحيح أو خطأ 

 ...........................     .الحمراء الكريات غشاء على B و A اللكد مولدي بوجود AB الدموية الفصيلة تتميز .1

 ...........................                                         .الهيستامين مادة إفراز إلى بالمؤرج األول االلتقاء يؤدي .2

 ...........................      .العصبي الجهاز وقاية سبل من واإلرهاق والضوضاء المخدرات تعاطي تجنبيعتبر  .3

 ...........................                                                 .تتقلص األلياف العضلية بعد تهييجها بشكل مباشر .4

V .(ن 1استغالل نشاط المتعضيات المجهرية النافعة.   ) مثالين يبرزان )ي(ذكرأ 

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

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

 

نقط( 8المكون األول : استرداد المعارف )  

 المركز الجهوي لالمتحانات

 االمتحان الجهوي الموحد لنيل

 عداديشهادة السلك اإل

 – الموضوع – 2019دورة يونيو 

 الامتحانخاص بكتابة 

 ....................................................امس املرتحش )ة(:

 ...................................................... رمق الامتحان:
 املادة: علوم احلياة والأرض

 مدة الإجناز: ساعة واحدة

 1 املعامل:
 



 

 

 

 

 4على  2الصفحة     االمتحان ورقة على مباشرة األسئلة على اإلجابة( ة) المترشح على

 

 

 

 

 

 

تمتاز  ريا ضمخلويةيهي بكتتنتقل أساسا عبر استهالك أغذية معفنة بها، و بكتيرية ممرضة Listeria monocytogenes تعد

. لفهم بعض مظاهر االستجابة المناعية الموجهة ضد ومنها خاليا الطحال على التكاثر داخل العديد من خاليا الجسم بقدرتها

 هذه البكتيريا نقدم المعطيات اآلتية:

أنجزت تجارب نقل المناعة عن طريق  المعطى األول:

 ند فئران من نفس الفصيلةع Tالمصل واللمفاويات 

عداد عدد البكتيريات وتم ت  ، Listeriaببكتيرية  حقنت

ظروف  1تقدم الوثيقة الحية في طحال هذه الفئران. 

 ونتائج هذه التجربة.

 الحية في طحال تتطور عدد البكتيريا )ي(صف -.أ1

 (ن1.5) .1المبينة في مبيان الوثيقة  Cو  Bالفأرين 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نوع االستجابة المناعية الموجهة  استنتج)ي( -.ب1

 (ن1.5) إجابتك. )ي(علل، Listeriaضد بكتيرية 

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

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

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

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

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

، أخذت خاليا من طحال فأر حقن مسبقا بهذه Listeriaلبكتيرية  الخاليا المناعيةفهم كيفية تدمير  قصد المعطى الثاني:

كتيريات بمن نفس الفأر، وتم تقدير نسبة  خاليا مناعية أخذت أضيفت إليهاووضعت في أوساط زرع مالئمة  ،البكتيريا

Listeria   م   النتائج الُمحّصلة. 2رة في كل حالة. يقدم مبيان الوثيقة الُمد 

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

نقط( 6التمرين األول: )  

حقن كمية غير مميتة من 
 Listeriaبكتيرية 

  Aفأر 

 Tاللمفاويات  بعد شهر  تم أخذ
(4T  8وT) 

 المصل 

حقن مصل 

 Aالفأر 

حقن بكتيرية 

Listeria 

  Bفأر 

 Tحقن اللمفاويات 

 Aلفأر المأخوذة من ا

حقن بكتيرية 

Listeria 

  Cفأر 

   C و Bالحية في طحال الفأرين  Listeria اتتِْعداد عدد بكتيري

عدد بكتيرية 
L

isteria
 

ي 
حية ف

ال
حال الفأر

ط
 

104 

108 
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102 

  Listeriaحقن بكتيرية 

 Bالفأر 

 Cالفأر 

1 2 3 4 0 

1الوثيقة   

 

هــــذا اإلطــــــــــــارال يــكـــــتـــب أي شـــــــــــــيء فـــــــي   

 

 األيام 



 

 

 

 

 4على 3الصفحة      االمتحان ورقة على مباشرة األسئلة على اإلجابة( ة) المترشح على

الت افي الح Listeriaنسبة تدمير البكتيريا  )ي(قارن -.أ2

 (ن1.5)   .2الثالث المبينة في الوثيقة 
......................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

 (ة)مبرزا 3االختالف المالحظ في الحالة  فسر)ي( -.ب2

 (ن1.5). الخاصية المسؤولة عن ذلك

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

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

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

 

 

 بها يضرباسطة مطرقة مطاطية صغيرة بو يجري الطبيب فحصا بسيطا عادة ما ،للتحقق من سالمة الجهاز العصبي

الساق نحو األمام. وتصنف هذه الحركة الالإرادية ضمن  يالحظ عند الشخص السليم اندفاعفعلى ركبة المريض، 

ويمكن مالحظتها عند القطط والكالب التي تقوم بسحب الطرف بعد تعريضه إلهاجة قوية. قصد تحديد  ،االنعكاسات

 اآلتية: التجريبية العناصر المتدخلة في هذا االنعكاس ودورها، نقدم المعطيات

 ظروف ونتائج هذه التجارب. 1القطط، تقدم الوثيقة  لىباحثين مجموعة من التجارب عأحد الأنجز  المعطى األول:

    

 

 

 

 (ن 2العناصر المتدخلة في حركة االنعكاس. ) استنتج)ي(، 1باستثمارك لمعطيات الوثيقة  .1

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

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

............................................................................................................................................................................................................ 
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 Listeriaنوعية موجهة ضد  Tإضافة لمفاويات : 1حالة ال
  إضافة بلعميات كبيرة: 2حالة ال

  نوعية Tإضافة بلعميات كبيرة ولمفاويات : 3حالة ال

 2الوثيقة 

 

 ال يــكـــــتـــب أي شـــــــــــــيء فـــــــي هــــذا اإلطــــــــــــار

 

نقط( 6: )ثانيالتمرين ال  

 الظروف التجريبية النتائج

ترك عضلة الفخذ معصوبة بواسطة العصب  -أ تقلص عضلة الفخذ 

 .الخلفيالوركي، ثم وخز قدم هذا الطرف 

قطع النخاع الشوكي على مستوى  -1

رقبة القط، مع قطع أحد أوتار عضلة 

الفخذ رباعية الرؤوس للطرف 

 الخلفي.
قطع العصب الوركي المرتبط بعضلة الفخذ،  -ب عدم تقلص العضلة

 .الخلفيثم وخز قدم هذا الطرف 

 .السليم الخلفي هوخز قدم طرفوتخريب النخاع الشوكي للقط  -2 ال ي ْسحب الطرف

 
1الوثيقة   



 

 

 

 

 4على  4الصفحة     االمتحان ورقة على مباشرة األسئلة على اإلجابة( ة) المترشح على

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

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

ديد دور ولتح ،الشوكي بواسطة جذرين )أمامي وخلفي(العصب الوركي عصب سيسائي يرتبط بالنخاع المعطى الثاني: 

والجذر األمامي والجذر الخلفي، أنجزت مجموعة من التجارب على كالب صغيرة عمرها ستة  سيسائيكل من العصب ال

 ظروف ونتائج هذه التجارب. 2أسابيع. تقدم الوثيقة 

 

 

 

 

 

 (ن 2) دور كل من: إجابتك  معلال )ة( )ي(استنتج، 2باستغاللك لنتائج التجارب المبينة في الوثيقة  .2

 ......................................................................................................................................................................العصب السيسائي:  -أ

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

 ...........................................................................................................................................................................الجذر الخلفي:  -ب

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

 .........................................................................................................................................................................الجذر األمامي:  -ج

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

ألمام و االساق نح اندفاعالعناصر المتدخلة في حركة  فيها تبرز خطاطة أنجزاتك، مكتسبعلى اعتمادا على ما سبق و .3

 ( ن 2.  )واسطة أسهمب ةالعصبي ةالسيال مسار موضحا ،كل منها ودور خالل الفحص الطبي بالمطرقة
............................................................................................................................................................................................................ 

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

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

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

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

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

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

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

 بالتـــــوفيـــــق

 النتائج الظروف التجريبية

 .تهاوفقدان حساسي شلل المنطقة المعصوبة بهذا العصب قطع العصب السيسائي  -1

وإهاجة  قطع الجذر الخلفي -2

 الجزء المركزي.

حتفاظ اال معهذا الجذر ل العصبية ليافاألالمنطقة المعصوبة بفي حساسية الفقدان 

 )ال تؤدي إهاجة الجزء المحيطي إلى أي رد فعل(  بالحركة.

وإهاجة  قطع الجذر األمامي -3

 الجزء المحيطي.

 ة.االحتفاظ بالحساسي معالجذر هذا ل العصبية ليافاألبشلل العضالت المعصوبة 

 )ال تؤدي إهاجة الجزء المركزي إلى أي رد فعل(
2الوثيقة  المرتبط بالعضلة أو الجلد.الجزء المرتبط بالنخاع الشوكي والجزء المحيطي هو  الجزء الجزء المركزي للجذر هو ملحوظة:  

 

 ال يــكـــــتـــب أي شـــــــــــــيء فـــــــي هــــذا اإلطــــــــــــار

 



 

 2/1الصفحة  عـلـــــــوم الـــحــيـــاة واألرض المـــــــــــــــــــادة

 

 نقط( 8استرداد المعارف )المكون األول: 

 التنقيط عناصر اإلجابة السؤال

I 

 يتضمن الماهية والدور أو البنية من قبيل: ل كل تعريف صحيحيقب

 ...: منطقة من القشرة المخية تنشأ على مستواها السيالة العصبية الحركية. ..... الباحة الحركية1

وله تفرعات سيتوبالزمية يشكل أطولها  نواةمن جسم خلوي به تتكون : خلية عصبية . العصبة2

 محورة تنتهي بتشجر نهائي .  ................................................................................

 

 ن 1

 

 ن 1

II 1 ←     ن 2 ن( 0.5× 4...  )..................ب    .......... ← 4د   ؛     ← 3هـ  ؛      ← 2ج   ؛ 

III 1 ←     ن 1 ن(  0.5× 2.................. )..............................................         أ ← 2ب   ؛ 

IV 1 ← ن 2 ن( 0.5× 4...  )صحيح    ...... ← 4صحيح   ؛     ← 3خطأ ؛      ← 2؛       صحيح 

V 

 (ن 0.5× 2مع ذكر مجال استغاللهما من قبيل:  ................................... ) مثالين صحيحين

 تحضير الخبز ←خميرة الخبز 

 الحليب ومشتقاته  ←عصيات الحليب 

 )إنتاج مضادات حيوية(الصيدلة  ←البنيسيليوم 

 ن 1

 

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

 نقط( 6التمرين األول )

 التنقيط عناصر اإلجابة السؤال

 .أ1

 وصف صحيح من قبيل: 

رتفع وي الفأر حقن البكتيريا يالحظ ظهور البكتيريا في طحالمرور يوم عن بعد  :Bعند الفأر 

في اليوم الثاني، وابتداء من هذا اليوم يالحظ ارتفاع سريع لعدد  210عددها بشكل ضعيف ليبلغ 

 في اليوم الرابع.   .................................................... 810البكتيريات في الطحال حيث بلغ 

تفاع وار الفأر بعد مرور يوم عن حقن البكتيريا يالحظ ظهور البكتيريا في طحال :Cعند الفأر 

 ها ........................عددثم سجل انخفاض طفيف ل، لثفي اليوم الثا 210 لعددها حيث بلغ بطيء

 

 

 

 ن 0.75

 

 ن 0.75

 .ب1

 ................................تحديد المسلك(  ...)ضرورة   نوعية ذات مسلك خلوياستجابة مناعية 

أي أن  البكتيريا يرتفع عددها في الطحالبمصل فأر ممنع ضد  Bعند حقن الفأر  التعليل:

 Tمفاويات لبال C أرفحقن ال أما عندهذه البكتيريا )أو غيابها( ضد مضادات األجسام غير فعالة 

 ........................................... لهذه البكتيريا تتصد Tاللمفاويات يبقى عددها ضعيف، إذن 

 

 ن 0.75

 

 ن 0.75

 المركز الجهوي لالمتحانات

 االمتحان الجهوي الموحد لنيل

 عداديشهادة السلك اإل

 2019دورة يونيو 

 -وسلم التنقيط  عناصر اإلجابة -

 مدة الإجناز: ساعة واحدة

 1املعامل : 



 2/2الصفحة  عـلـــــــوم الـــحــيـــاة واألرض المـــــــــــــــــــادة
 

 التنقيط عناصر اإلجابة السؤال

 .أ2

 مقارنة صحيحة تتضمن العناصر اآلتية: 

في الحاالت الثالث تؤدي الزيادة في كمية الخاليا المناعية المضافة إلى وسط الزرع إلى ارتفاع  -

 البكتيريات. .................................................................................نسبي لنسبة تدمير 

 . .......2و  1، نسبة تدمير البكتيريات جد مهمة وتتجاوز بكثير نسبتها في الحالتين 3في الحالة  -

 .  .............1الحالة تفوق بشكل طفيف النسبة المسجلة في  2نسبة تدمير البكتيريات في الحالة  -

 

 

 ن 0.5

 ن 0.5

 ن 0.5

 .ب2

 التفسير: 

 ................................................ والبلعميات الكبيرة Tمفاويات لوجود تعاون خلوي بين ال -

لكبيرة ا)أو القاتلة( بهدم وتفكيك الخاليا المعفنة بالبكتيريا، وتقوم البلعميات  8Tمفاويات لتقوم ال -

 .3 مما يفسر ارتفاع نسبة تدمير البكتيريا المسجلة في الحالة ،بابتالع البكتيريا المحررة وتدميرها

 

 ن 0.5

 

 ن 1

 

 نقط( 6التمرين الثاني )

 التنقيط عناصر اإلجابة السؤال

1 

 (ب)وعدم استجابتها لإلهاجة في الحالة  (أ)لة ابتقلص عضلي في الحاستجابة العضلة : 1التجربة 

 .......يدل على أن العصب الوركي والعضلة يتدخالن في حركة االنعكاس )المخ ال يتدخل( .........

لإلهاجة يدل على أن النخاع الشوكي  نخاع الشوكي: عدم استجابة الحيوان المخرب ال2التجربة 

 ...... .....يتدخل في االنعكاس.   ...............................................................................

 

 ن1

 

 ن 1

2 

ألياف حسية وأخرى حركية ألن قطعه يؤدي إلى  تضمني : عصب مختلطالعصب السيسائي -أ

 .   ..................................................................................فقدان الحساسية والحركية

: موصل حسي ينقل السيالة العصبية في اتجاه مركزي ألن قطعه يؤدي إلى الجذر الخلفي -أ

 .....................................يستجيب إلهاجة الجزء المركزي. ..... فقدان الحساسية، والحيوان

: موصل حركي ينقل السيالة العصبية في اتجاه نابذ ألن قطعه يؤدي إلى فقدان الجذر األمامي -ب

 .. التحركية، والحيوان يستجيب إلهاجة الجزء المحيطي.  ...............................................

 

 

 ن 0.5

 

 ن 0.75

 

 ن 0.75

     3   

 :خطاطة صحيحة تتضمن جميع العناصر المتدخلة في قوس االنعكاس

 ن 0.5........ .....................................................العناصر وأدوارها   ..................... -

 ن 0.5....... .............................................................مسار السيالة العصبية الحسية ... -

 ن 0.5........ .....................................................مسار السيالة العصبية الحركية ........ -

 ن 0.5......... ......................................................تنظيم الخطاطة ومقروئيتها  .......... -

 ن 2

 

 

 


