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المكون األول :استرداد المعارف (  8نقط )

 -1ﺃنقل حروف مجموعتي االقتراحات اآلتية على ورقة تحريرك ٬ثم صل بواسطة سهم الحرف المطابق لكل كاشف
و حرف الغذاء البسيط الذي يستعمل للكشف عنه1.1( :ن)
أغذية بسيطة
 -aبروتيدات
 -bالنشا
 -cكلورورات

كواشف
ٲ -ماء اليودي
ب -نترات الفضة
ج -حمض النتريك

 -2ﺃذكر خطرا من األخطار المهددة لكل جهاز من األجهزة التالية1.1( :ن)
 الجهاز التناسلي الجهاز العصبي الجهاز التنفسي -3ٲمأل الفراغات بالكلمات المناسبة2( :ن)
بعد اإلصابة بجرح يحدث  ...............نتيجة تمدد الشعيرات الدموية ٬و ارتفاع الصبيب الدموي في مكان الجرح ٬و ..........
نتيجة خروج البالزما لتسهيل انسالل الكريات البيضاء نحو مكان الجرح ................ ٬نتيجة تهييج النهايات العصبية.
و تسمى هذه الظاهرة باالستجابة.......................
 -4صحح على ورقة تحريرك االقتراح ﺃو االقتراحات الخاطئة من بين االقتراحات اآلتية3( :ن)
ﺃ -تتكاثر الحماة عن طريق التبرعم.
ب -الهيستامين مادة مسؤولة عن ﺃعراض األرجية.
ج -ينتج التمزق العضلي عن تجاوز حدود العضلة ﺇثر مجهود قوي.
د -تتميز الفصيلة الدموية  Oبوجود مولدي المضاد  Aو  Bعلى سطح الكريات الحمراء.

المكون الثاني :استثمار المعارف (  00نقطة )
التمرين األول1 ( :ن )
يبين الجدول اآلتي الحاجيات عند امرﺃة في حالتين فيزيولوجيتين مختلفتين:
الطاقة
بKj
امرﺃة غير مرضعة 02..
امرﺃة مرضعة 110..

كمية األغذية العضوية (ب)g
سكريات
دهنيات
بروتيدات
4..
31
0.
41.
0.
51

كمية األمالح المعدنية (ب )mg
كالسيوم
فسفور
0..
1...
11..
14..

كمية الفيتامينات (ب )mg
D
C
B
A
....3
0.
2
2
....4
11.
4
4

 -1قارن بين الحاجيات الغذائية للمرﺃة غير المرضعة و للمرﺃة المرضعة..1( .ن)
 -2فسر نتائج هذا الجدول..1(.ن)
 -3تتبع امرﺃة مرضعة حمية للنحافة تتمثل في تعديل الوجبات الغذائية اليومية ٬و ذلك بتناول  2..gمن الموز و  1..gمن
الياغورت في كل وجبة من الوجبات الثالث .يبين الجدول اآلتي تركيب  1..gلكل من الموز و الياغورت:
تركيب 1..g
الموز
الياغورت

بروتيدات (ب)g
1.44
4.01

دهنيات (ب)g
..11
1.21

سكريات (ب)g
22.11
0.32

الماء (ب)g
00
53

ﺃ -احسب القيمة الطاقية لحمية هذه المرﺃة علما ﺃن1.1(:ن)
* 1gمن السكريات يحرر  1g * / 10Kjمن البروتيدات يحرر  1g * / 10Kjمن الدهنيات يحرر 35Kj

ب -قارن هذه القيمة بالحاجيات الطاقية للمرﺃة المرضعة..1( .ن)
 -4للوقوف على عواقب هذه الحمية على رضيع المرﺃة المرضعة ٬نقترح عليك المعطيات اآلتية:

www.9alami.com
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المدة الزمنية الالزمة لمضاعفة وزن
الجسم ابتداءا من الوالدة (باأليام)

105
42
21
0

الطفل
العجل
الجدي
الجرو

حليب األم
العناصر المعدنية %
..2
..0
..5
1.3

البروتيدات %
1.1
3.1
4.1
0

ﺃ -قارن تغير المدة الزمنية الالزمة لمضاعفة وزن الجسم حسب تركيب حليب األم انطالقا من الجدول1( .ن)
ب -استنتج كيف يمكن لحمية هذه المرﺃة ﺃن تؤثر على رضيعها1( .ن)

التمرين الثاني0 ( :ن )

قصد فهم آليات االستجابة المناعية ضد عصيات الدفتيريا ٬ﺃنجزت تجارب على ثالث مجموعات من الفئران.
و يبين الجدول اآلتي التجارب المنجزة و نتائجها:
المجموعة

النتائج

التجارب

1

فئران عادية(بدون معالجة)  +حقن سمين الدفتيريا

2

تشعيع النخاع العظمي للفئران  +حقن سمين
الدفتيريا
تشعيع النخاع العظمي للفئران  +حقن مصل فئران
ممنعة ضد الدفتيريا  +حقن سمين الدفتيريا
تشعيع النخاع العظمي للفئران  +حقن مصل فئران
ممنعة ضد الكزاز  +حقن سمين الدفتيريا

3
4

وجود مضادات األجسام المضادة لسمين الدفتيريا
موت الفئران
في دم الفئران.
عدم وجود مضادات األجسام المضادة لسمين
موت الفئران
الدفتيريا في دم الفئران.
تبقى الفئران حية وجود مضادات األجسام المضادة لسمين الدفتيريا
في دم الفئران.
وجود مضادات األجسام المضادة لسمين الكزاز في
موت الفئران
دم الفئران.

 -1بماذا تسمى التجربة التي خضعت لها فئران المجموعة األولى بالنسبة للتجارب التي خضعت لها فئران المجموعات
األخرى؟ (1ن)
 -2فسر النتائج المحصل عليها بالنسبة للمجموعتين  2و 2(.3ن)
 -3حدد نوع االستجابة المناعية التي تم الكشف عنها خالل التجربتين اللتين خضعت لهما فئران المجموعتين 2و1(.3ن)
 -4اعتمادا على النتائج المحصل عليها و على معارفك ٬حدد ﺃهمية النخاع العظمي في االستجابة المناعية التي تم
الكشف عنها1(.ن)
 -1ماذا تستنتج من خالل تحليل نتائج التجربة التي خضعت لها فئران المجموعة ٬ 4و بخصوص طبيعة االستجابة
المناعية التي تم الكشف عنها؟ (2ن)
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