
 
 
 
 

 

 

 

 

                        1 .المعامل  

                                                                                                                                                              ساعة 1 -االنجازمدة 

 الموضوع

 (نقط 4):التمرين األول  

 : عن االقتراحات التالية أجب بصحيح أو خطأ - 

 .يعتبر النخاع الشوكي مركزا عصبيا حركيا إراديا  -1     

 تتطلب حركة الثني تزامن تقلص العضالت المتعارضة   -2     

 .الليف العضلي خلية متعددة النوى -3     

 .عاممعطي  Oتسمى الفصيلة الدموية  -4     

   

 (نقط 4):التمرين الثاني  

 (.ن4)، وانقلها إلى ورقة تحريرك(ب)المجموعةبما يناسبه من حروف  (أ)المجموعةكل رقم من  صل بواسطة سهم - 
 
 
 
 
 
 
 

   التمرين الثالث:)5 نقط(
 

 (. 2ف)و ( 1ف)أجريت تجارب على فأرين سليمين  ة ،تيالمناع االستجابة  بعض خاصياتقصد معرفة        
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (ن1)(.1ف)رأالفموت  سبب فسر -1    

 (ن1)للدوفانتعريفا  اعط -2    

 (ن1.)(2ف)رأالفسبب عدم موت  فسر -3    

 (ن1)(.2ف)ر أالمناعة المتدخلة عند الف استنتج نوع -4    

 (ن1).الخاليا المناعتية المسؤولة عن إنتاج مضادات األجسام اذكر اسم -5    
 
 
 
 

 االمتحان  الجهوي الموحد  لنيل شهادة
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 مادة علوم الحياة واألرض

 (ب) المجموعة                      

 Tتتدخل فيها اللمفاويات -أ
 موجهة ضد جميع العناصر األجنبية عن الجسم -ب
 موجهة ضد مولد مضاد معين -ج
 Bتتدخل فيها اللمفاويات  -د

 (أ)المجموعة                   

 نوعيةال مناعتيةالستجابة اال -1
 مناعتية ذات وسيط خلويالستجابة اال -2
 طبيعيةالمناعتية الستجابة اال -3
 مناعتية ذات وسيط خلطيالستجابة اال -4
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 (نقط7):  التمرين الرابع 

مجموعة من التجارب  تم انجاز كل منهاتحديد دور و االنعكاس ألشوكي الشراحية التي تتدخل في العناصر للكشف عن        

: الممثلة في الجدول أسفلهعند الضفدعة و     

  النتـــــــــائج التجــــــــــــــــــــــــــــــارب

حد أ جلد ونقرص (شوكية ضفدعة)ضفدعة نخرب دماغ -1  

 (أ)1الوثيقة . بملقط التشريح الخلفيينأطرافها 

الذي تم  سحب الطرف

 تهييجه

 الخلفية لضفدعة شوكية  (الجلد)نغمر نهاية أحد األطراف -2 

محلول حمض بواسطة  نهيجهثم  ،(مادة مخدرة(في اإليثير 

 (ب)1الوثيقة .  االسيتيك

 هذا الطرف عدم ثني

أحد أطرافها  هيجنوالشوكي لضفدعة  النخاعنخرب  -3 

 .بحمض االسيتيك الخلفية

 هذا الطرف عدم ثني

 (: ح،خ،د،ه)ثم ننجز التجارب التالية  بقطعهلضفدعة شوكية نقوم  للطرف الخلفي األيمنبعد عزل العصب الوركي  

األيمن واأليسر بمحلول حمض  ننهيج الطرفين الخلفيي -4 

  .االسيتيك

الطرف الخلفي  ثني

 عدم ثنيواأليسر 

 الطرف الخلفي األيمن

 

 (أ) 2الوثيقة للعصب  الوركي  النهاية المركزيةإهاجة  - 5

 (4.5volt)بالكهرباء

الطرف الخلفي ثني 

 األيسر

 (ب)2الوثيقةللعصب الوركي  النهاية المحيطية إهاجة - 6

 (4.5volt)بالكهرباء

الطرف الخلفي   ثني

 األيمن

هاجة ثم إعضلة بطن الساق الخلفي األيمن  قطع وتر -7 

 (.4.5volt)بالكهرباء الجزء المحيطي للعصب الوركي

عضلة بطن  تقلص

الرجل  عدم ثنيوالساق 

 الخلفية اليمنى

 

 .إهاجات فعالةكلها ه التجارب االهاجات المستعملة خالل هذ: حوظةمل

                                                                 مستعمال (ودورهالعنصر المتدخل )كل تجربةباالستنتاج الخاص ( ي) أعطاعتمادا على معلوماتك ونتائج هذه التجارب  -1

 (ن2.25).(7 -6 -5 -4-3 – 2 -1)قام األر 

   االسم أذكر . يوضح مسير السيالة العصبية أنجز  رسما تخطيطياعلى مكتسباتك و معطيات هذه التجارب،  باعتمادك -2

 (ن2.)الذي يطلق على المسير الذي تسلكه السيالة العصبية في االنعكاس

فدعة ،مع عزل عضلة بطن الساق لضالعنصر المستجيب في الحركة االنعكاسية، تم  والتي تمثلخاصيات العضلة للكشف عن 

 :االحتفاظ بالعصب الوركي الذي يعصب العضلة ، ثم  أنجزت التجربتين التاليتين

 .تقلص العضلةنحصل على     مباشرة على العضلة  كهربائية وحيدة وفعالةتطبيق إهاجة  :1التجربة     

نفس نتيجة التجربة ، نحصل على  على العصب الوركيالكهربائية للتجربة األولى ،  تطبيق نفس اإلهاجة: 2التجربة    

 .والمتمثلة في تقلص العضلية األولى

 (ن1.75) .2والتجربة  1تين كشفت عنهما التجربة لال الخاصيتين (ي)ذكرأ -3

من  الممكن استخالصهاما الفائدة  لم يتم الكشف عنها خالل هذه التجارب ؟ الهيكلية التيللعضلة  الخاصية الثالثة ما هي -4 

(ن 1)الخاصية؟ه ذه  

1الوثيقة   

 أ
 ب

3الوثيقة   

 ب أ
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