
 
 

 

 

 

 3102دورة يونيو                                                                   

 

 (نقطتان)  التمرين األول

 :االقتراحات التالية وأجب بصحيح أو خطأ أمام كل حرف انقل إلى ورقة التحرير حروف  

 .امين ومواد أخرى مسؤولة عن ظهور النوبات األرجيةتينتج عن االستجابة األرجية إفراز الهيس (أ

 .للجسم ل مناعة فوريةنقب سمحي ء طبياهو  إجر االستمصال( ب

 . المرونةة خاصيتان فقط هما االهتياجية  وللعضل( ت

 .للنخاع الشوكيتوجد األجسام الخلوية للخاليا العصبية في المادة البيضاء ( ث

 

 (نقط 3)  التمرين الثاني

مت وزارة في إطار االستراتيجية الوطنية للقضاء على مرضين خطيرين هما الحصبة  والحميراء،  نظ  

 ،مليون نسمة 22حوالي   حملة هدفها تلقيح 4122ماي  24أبريل إلى  42الصحة في الفترة الممتدة من 

 . سنة كاملة ضد هذين المرضين 29أشهر و  9البالغ عمرهم ما بين 

 (ن  4)  ؟ بالنسبة للجسم وضح بتفصيل أهمية التلقيح – 2

في  االنسان جسممعين من طرف  موثللقضاء بسرعة على جر عملية التلقيح المبدأ المعتمد في اذكر  - 4

 (ن  2)  .حالة اإلصابة به

 

 (نقط 3)  التمرين الثالث

 . Bإلى الفصيلة الدموية  لبنى دم نتميي

 (ن  1,0 )؟ هاعندية الكريات الدموية الحمراء على أغش(ة ) الموجود (مولدات اللكد  أو)مولد اللكد ما  -2

ن دموي، وفي أي م  ؟ لديهاالموجودة ( لكدينال)  ما مضادات األجسام - 4  (ن  2)  ؟ توجد كو 

 (ن  2,0 ).كتجابإ؟ علل  AB لى شخص ينتمي إلى الفصيلة الدمويةع اتبرع بقليل من دمهتن أ هل يمكن - 2

 

 الصفحة
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واألرضعلوم الحياة  المعامل 0  

 

 المــــادة
 مدة االنجاز واحدة ساعة 

 د متحـــان الجـهــوي المـــوحـاال

 لنيل شهادة السلك اإلعدادي

  )3103يونيو   ( 
 وزارة التربية الوطنية 

 األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين

تافاللت – لجهة مكناس  

 



 3102يونيو : الدورة 3/3 علوم الحياة واألرض: المادة 

   (نقط 6) التمرين الرابع

على مستوى رجله  ديدم شلأمته دراجة نارية، فأصبح يشعر بقه، صديخالل عودة عمر من زيارة رف  

 .رغم سالمة دماغه إرادياً وغير إرادي اليسرى، وغير قادر على تحريكها

 (ن  2. ) اقترح فرضية تفسر بها  سبب عدم قدرة عمر على تحريك رجله اليسرى – 2

فريق الطبي فحوصات ال لهبهدف إسعافه، أجرى 

 .2 المبينة في الوثيقة Cتمزق المنطقة   تأثبت

 :اتكومكتسب المعطياتهذه على  اعتماداً  

ر عدم قدرة عمر على تحريك رجله  – 4 فس 
 (ن  2,0. ) اليسرى

ح  لماذا كان عمر ي – 2 شعر باأللم على وض 

رغم أنه كان غير قادر على  ،مستوى رجله

 (ن 2,0) .تحريكها

 

 0 الوثيقة

 خالل حركة انعكاسيةالعصبية  السياالتمسار  حيا لتوضهأتممثم  ،ورقة التحرير إلى  2الوثيقة انقل  – 2

  (ن 4. )عند شخص سليملجلد اانطالقاً من 

 (نقط  6) التمرين الخامس

قصد دراسة أحد مظاهر االستجابة المناعية ضد 

  كل منتطور تركيز   فيروس الزكام، تم قياس

فيروس ومضادات األجسام المضادة له في هذا ال

 الوثيقة وتلخص .تعرض لإلصابة به دم شخص

 .النتائح المحصل عليها(  4) 

  :ومكتسباتك 4 اعتماداً على الوثيقة

لة الصف تطور تركيز مضادات األجسام بد - 2

 (ن  2,0) .الزمن

س الزكام التي تم الكشف خطورة فيرو أبرز - 4

 (ن  2,0) ؟ 6إلى اليوم  4من اليوم  عنها

  
 

 (ن  2,0)  .6تركيز الفيروس في الدم بعد اليوم  تطور سببر فس   - 2

 .في هذه الدراسة ي تم الكشف عنهالذ ضد فيروس الزكام ، نوع االستجابة المناعيةاستنتج معلالً إجابتك - 2

 (ن  2,0) 

  C  المنطقة      

3 الوثيقة  



 

 

 

 
 

 

 عناصر اإلجابة وسلم التنقيط

واألرضعلوم الحياة  المعامل 1  
 

 المــــادة
واحدة ساعة  مدة االنجاز 

  ( تاننقط ) األولالتمرين  

 *    صحيح    . ب*                 صحيح.أ    

 ....           ...( .. 4×   5,0.................. ) ................*          خطأ  .  ث*          خطأ       . ت  
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(نقط  3) التمرين  الثاني    

1 
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 : يفتلقيح ال أهمية  تتجلى -

  لمفاويات( وتنشيط ) تحسيس ( T  أوفقط T   و B )................................................ 

  نمناعة نوعية ضد جرثوم أو سمين معيالجسم اكتساب............................................ 

 ......................................................................  المناعيةالذاكرة  إيرتكز التلقيح على مبد -

 

1 

1 

1 

 

  (نقط  3) لثلتمرين  الثاا 

    1 

   2 

 

   3 

 ..................................... B( أو مولد اللكد ) كريات الحمراء للبنى مولدات المضادالتوجد على   

 ......................................(   Aمضاد  أو اللكدين) .Aتوجد عند لبنى مضادات األجسام مضاد   -

 ...................................................................... زما التوجد مضادات األجسام في الب -

 ...............................................................يمكنها التبرع بدمها لفائدة هذا الشخص نعم  -

   ، وبالتالي لن  Bمضاد ( اللكدين ) يحتوي على مضادات أجسام ال ألن دم هذا الشخص : التعليل -

 .......................................................................له لكد دم لبنى بعد حقنه يحدث

5,0 

5,0 
5,0 

5,0 

 
    1 

  (نقط  6)  بعاالر لتمرين ا 

1 
2 
 
3 
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الموصل  -العصب على مستوى أو  تتعلق بخلل إما على مستوى النخاع الشوكي )ة فرضية مقبول -
 ...............................................................................( ستجيب أو العضو الم -الحركي 

العصبية الحركية على مستوى الجدر  إلى توقف مرور السيالةعند عمر  Cأدى تمزق المنطقة  -

 .......................................................األمامي، مما حال دون قدرته على تحريك هذه الرجل
بة لم تحدث إتالف أي عنصر من العناصر ن اصإصاأليشعر  عمر باأللم  في مستوى رجله اليسرى  -

بالت الحسية والموصل الحسي والمركز العصبي المسؤول المستق: حساسية الشعوريةلتدخلة في االم
 .................................................................... ( أو باحة الحساسية العامة)عن اصإحساس 

 ...................(........ قوس االنعكاس) خطاطة تبين مسار السيالة العصبية خالل حركة انعكاسية  -
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1,0 

 

1,0 
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  (نقط  6) مساالخ لتمرين ا 

 وزارة التربية الوطنية 
 2513دورة يونيو

 د المـــوحـ متحـــان الجـهــوياال

 لنيل شهادة السلك اصإعدادي

  )1011يونيو   ( 

 األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين

تافاللت – لجهة مكناس  

 



 

 

   1 

   2 

   3  

   4     

بقى يثم  ،15إلى اليوم  4تركيز مضادات األجسام من اليوم ع سريعاً فتروصف صحيح ، من قبيل ي -

 ............................................................................................. بعد ذلك  شبه مستقر
الجرثوم  هذا أن خطورة مما يبرز  فقط، أيام 4تضاعف تركيز فيروس الزكام عدة مرات خالل  -

 ................................(  ، مما يعمل على تخريبهاداخل الخاليا)جداَ تكاثره السريع   تتجلى في
فيروس الزكام، مما ل ةداضمجسام ، تم إفراز كميات متصاعدة من مضادات األ6ابتداء من اليوم  -

 ................ض السريع لتركيزه في الدم ابتداًء من هذا اليوم، وبالتالي انخفاساهم في القضاء عليه
 ... (نوعية ذات مسلك خلطيأو )خلطية التي تم الكشف عنها  ضد فيروس الزكام عيةناماالستجابة ال -
                                                                                                                                                                     ..........................................على فيروس الزكام جسام في القضاءمضادات األتدخل :  التعليل -
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