
 

                                                                                                      
                                                                                                      ةمدة اإلنجاز: ساع                               الحياة واألرض علوم مادة

 10/05/2016تاريخ اإلنجاز:                   للمستوى:الثالثة إعدادي                                 16-15السنة الدراسية: 
 

 : خاص ابإلدارة    .......                    .....: .................. رقم االمتحان

 

 
 

                                                     ن 8 المعارف المكون األول : استرداد 
ن  3 األول :  تمرينال 
 تلخص األشكال التالية بعض مراحل هذه  جل بلعمة عناصر أجنبيةأالكريات البيضاء مفصصة النواة خاليا مناعتية، تتدخل من

 .الظاهرة
 
 
 
 
 
 

 ترتيبا منطقيا مع وصف كل منها : –باستعمال األرقام  -حل البلعمة، رتب هذه المراحللمرا أعالهباستعانتك بالرسوم التخطيطية -1

 .................المرحلة األولى:.............................................................................................................. -

 ..................................................................................................................المرحلة الثانية : ............ -

 ................المرحلة الثالثة :............................................................................................................ -

 
ن 2  :الثاني  تمرينال    

      

 :  4إلى  1واإلجابات المعبر عنها باألعداد من  -د–إلى  -أ–عنها بالحروف من معبر ال التاليةلنعتبر االقتراحات 

  

 

 

 

 

 

 

 ...(....)د...... -...(....)ج.... –..( .......)ب.... –....( .......أنسب لكل اقتراح الجواب المناسب على شكل زوج : )أ... -
 

ن 3:  تمرين الثالث ال 
 

 على مستوى العضو المستجيب في الحركية اإلرادية والالإرادية  أنجزطيطي لمقطع عرضي، توضح الوثيقة جانبه، رسم تخ
  .ضع مفتاحا وعنوانا لهذا الرسم -1 

 

 

 

 

 
 

 

 

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

................................................................................ 
 
    هي خاصيات هذا العضو ؟   ما -2
 

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

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

 

 

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

 : .النقطة اإلمجالية.........................: ...........................................اسم املصحح  وتوقيعه
 

 

 االقرتاحات
 ........تتكاثر البكرتاي بواسطة  -أ

 .......تعترب األغشية املخاطية  -ب
 تتجلى البلعمة يف........ -ج

 ... تتجلى خطورة بكتريية الكزاز -د

 اإلجاابت
 للسمني إنتاجها -1
 زا شراحياحاج -2
 االنقسام -3
 يف ابتالع األجسام الغربية -4
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 ن 12المكون الثاني : االستدالل العلمي والتواصل البياني والكتابي 
 ن6                                                                                                                :           األولالتمرين 

بها ترى على شاشة الهاتف رقما  فإذاالهاتف  وأخذتت السيدة لطيفة رنة هاتفها المحمول والموضوع على مكتبها، فمدت يدها "سمع
 مجهوال".

 ن1.5:  حدد طبيعة كل واحد من األنشطة العصبية التالية -1
 ..............................................................سماع رنة الهاتف :............................................................ -أ

 .............مد اليد وأخذ الهاتف :........................................................................................................ -ب
 ...................................................................................................شة الهاتف:.....................رؤية شا -ج
 
 

 
 
 إلبراز األعضاء وطبيعة السياالت المتدخلة-

ونشاط مد اليد  خالل نشاط سماع رنة الهاتف )النشاط أ(
 )النشاط ب(، نقترح عليك األحداث التالية)غير مرتبة(

 

 

 صبية الحسية إلى الباحة السمعيةوصول السيالة الع 1
 نشوء السيالة العصبية الحسية على مستوى األذن 2
 حركة اليد ألخذ الهاتف. 3
 انتقال السيالة العصبية الحركية عبر النخاع الشوكي. 4
 تهييج المستقبالت الحسية على مستوى األذن. 5
 وصول السيالة العصبية الحركية إلى عضلة اليد  6
 نشوء السيالة العصبية الحركية على مستوى الباحة الحركية 7
 انتقال السيالة العصبية الحسية عبر العصب السمعي 8
 مرور السيالة العصبية الحركية عبر االلياف العصبية الحركية  9

 
 )أ( و )ب( )اقتصر على وضع أرقام األحداث فقط(حدد األحداث المرتبطة بكل واحد من النشاطين  -2
 

 ن1.5...................................................................................................................النشاط أ : 
 

 ن1.5..................................................................................................................النشاط ب : 
 
 ن    1.5 مع تحديد مسار السيالة العصبية. (سماع رنة الهاتف) -أ-مثل على شكل خطاطة األعضاء المتدخلة خالل النشاط  -3
 
 
 
 
 
 

: ن6                                                                                                                         التمرين الثاني 
 cobayعدة تجارب على مجموعة من الحيوانات السليمة من نوع كوباي  أجريت، عرفة آليات االستجابات المناعتيةلم 

 استنتاجات النتائج  التجارب كوباي
C1   

 

 
C2 

 
 

3C 
 

4C  
 

5C  

  

ما حقن يو 15حقن بذوفان الدفتريا ثم بعد مرور 
 بسمين الدفتريا

ثم بعد مرور شهر حقن بعصيات  BCGحقن ب 
 ( BKكوخ)

 ثم حقن بسمين الدفتريا C1حقن بمص كوباي 
 (BK)ثم حقن بعصيات كوخ C2حقن بمصل كوباي

من طحال  المأخوذةحقن بالكريات اللمفاوية الحية 
C2  حقن بعصيات كوخ ثم(BK) 

 بقي سليما
 

 بقي سليما
 

 بقي سليما
 يموت 

 بقي سليما

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

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

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

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

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

 ن 1.5 في الجدول( تستنتج من كل تجربة ؟ )اكتب االستنتاجاما ت -1

 من  خالل هذه التجارب، استنتج نوع االستجابة المناعتية، ثم اذكر المسؤول عنها بالنسبة ل :  -2

 نC1 ............................................................................................ :....................1.25الكوباي  -

 نC2 ...................................................................................................... :..........1.25ي الكوبا -

 ن 2في حالة :  إليهاأذكر االستعماالت الطبية التي تم االهتداء  -3

 .........العالج من الدفتريا:.......................................................................................................... -

 ..........................................................................الوقاية من داء السل:....................................... -
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