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 الموضوع األول: )8ن(
وحسب هذه  ٬ف األغذية البسيطة إلى ثالثة أصناف وظيفيةتصن  

   :الوظائف يمكن تصنيفها إلى ثالث مجموعات

أعط لكل مجموعة غذائية الصنف ٬بناء على معلوماتك -0  

ن(0.02الوظيفي المناسب.)   

و التي يمكن تجنبها بتبني سبل وقائية مالئمة. ٬تتعرض أجهزة الجسم ألمراض تهدد سالمتها   

   تسوس األسنان.   -3 ٬السيفيليس-0 ٬الزكام -0 :هنا مجموعة من األمراض نقدم

ن(2..2التالية حدد تلك التي تناسب كل مرض.) األعراضمن بين مجموعات  -0  

هدم المينا. -أ  

نفي + التهاب القصبات الهوائية.أحمى فجائية + تعب عام + صداع + سعال و سيالن  -ب  

لتناسلية + ظهور لطخات وردية في مختلف أنحاء الجسم.  ظهور قرحة على األعضاء ا -ج  

ن(0اذكر بعض سبل الوقاية المالئمة لكل حالة مرضية من الحاالت الثالث.) -3  

  من بين المعطيات الثمانية اآلتية توجد أربع معطيات صحيحة.

مضادات األجسام للقضاء على  Tتنتج الكريات اللمفاوية  -2

 مولد المضاد.

أن يتبرع لشخص  Oشخص حامل لفصيلة دموية يمكن ل -6

.Aمن فصيلة دموية   

المتعضيات المجهرية هي كائنات حية ال ترى بالعين  -.

 المجردة و ال تتواجد إال في المياه الملوثة.

  4Tتأثر حمة السيدا على مناعة الجسم بمهاجمة اللمفاوية -8

هي المسؤولة عن االستجابة  Bالكريات اللمفاوية  -0

ناعية الخلوية.الم  

التلقيح وسيلة لتدعيم مناعة الجسم. -0  

يمثل الجلد و األغشية المخاطية حاجزا فيزيائيا ضد تسرب  -3

 الجراثيم إلى داخل الجسم. 

البلعمة وسيلة دفاع فورية و نوعية. -4  

 

ن(4عد كتابتها على ورقة تحريرك.)أاختر المعطيات الصحيحة األربعة و  ٬بناء على معلوماتك -4  

 تنبيه هام: ال يسمح باختيار أكثر من أربعة معطيات٬ و في حالة الزيادة تخصم 0ن عن كل معطى زائد.

 

 الموضوع الثاني: )4ن(
التحق منذ سنتين بالسلك الثانوي اإلعدادي خارج بلدته و استفاد من اإليواء و التغذية بداخلية المؤسسة. ٬سنة 02إبراهيم تلميذ عمره   

للخمج في  أنسجتهيسجل تحسنا في نموه و حيويته و كذا تحسن مقاومة  ٬خالل الموسم الدراسي ٬نهأين الحظ إبراهيم على طول السنت  

خالل  ننه يالحظ تراجعا لهذا التحسأو ذلك بعدما كان يعاني من تلك االضطرابات قبل التحاقه باإلعدادية. كما سجل  ٬حالة تعرضه للجروح

التي يقضيها مع أسرته القاطنة بمنطقة ساحلية. ٬الصيفية األسابيع األخيرة من العطلة  

٬اقترح فرضية لتفسير سبب االضطرابات التي يعاني منها قبل التحاقه باإلعدادية ٬انطالقا من تحليلك للمشكل الذي يعاني منه إبراهيم -0  

(2.2و أثناء عيشه مع أسرته خالل العطلة الصيفية.)  

:قام بتحليل الكلتة الغذائية التي يتناولها لما يكون مع أسرته. فوجد أنها تتكون من ٬ثانوي إعداديعند التحاق إبراهيم بالثالثة   

 البروتيدات السكريات الدهنيات الكالسيوم الفوسفور

gm 032  gm 0002   g 84  g422  g020  

ن(0سرته.)حسب اإلمداد الطاقي للتغذية التي يتلقاها إبراهيم مع أأ ٬انطالقا من هذه المعطيات -0  

. ماذا يمكنك استنتاجه بخصوص اإلمدادات الطاقية jK00242إذا علمت أن اإلمداد الطاقي اليومي الالزم لمراهق من عمر إبراهيم هو  -3

ن(2.2لتغذية إبراهيم لما يكون مع أسرته؟ )  

مع الحاجيات النظرية اليومية للمراهق قام بحساب كمية مكونات اخرى و قارنها  ٬ألجل تعميق البحث أكثر في مكونات تغذية إبراهيم  

:فحصل على النتائج التالية  
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 االمتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك اإلعدادي

ض   علوم الحياة و األر :مادة  

مجموعات الغذائيةال  األصناف الوظيفية 

. )سكريات و دهنيات(0  

أمالح معدنية( ٬ألياف نباتية ٬. )فيتامينات0  

أمالح معدنية( ٬ماء ٬. ) بروتيدات3  

األغذية البانية -أ  

األغذية الطاقية -ب  

األغذية الواقية -ج  
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. صف بواسطة نص سليم التعبير 0انطالقا من جدول الوثيقة -4  

النظرية  النتائج التي توصل إليها إبراهيم مقارنة مع الحاجيات  

ن(0للمراهق بالنسبة للمكونات المدروسة.)  

ماذا يمكنك استنتاجه بخصوص سبب االضطرابات التي يعاني -2  

 منها إبراهيم قبل التحاقه باإلعدادية و أثناء عيشه مع أسرته 

    ن(2.2خالل العطلة الصيفية؟ )

بماذا تنصح إبراهيم ليجعل مع تغذيته و تغذية أسرته  -6  

ن(2.2)متوازنة؟   
 

 

 الموضوع الثالث: )8ن(
. و ألجل دراسة 0المبينتين بالوثيقة Tو  Hكما هو عليه الحال بالنسبة للبكتيريات المتحركة  ٬تتخذ بعض البكتيريا مظاهر خارجية متشابهة

.3الممثلة على الوثيقةالتجربة  أنجزت ٬رد فعل الجهاز المناعتي لفأر ضد هذين النوعين من البكتيريا  

. و تعبر Hتؤخذ عينات من دمه ألجل معايرة تركيز مضادات األجسام الموجهة ضد مولد المضاد  Hبمولد المضاد  عمليات حقن الفأر خالل

عن النتائج المحصل عليها. 4الوثيقة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن(0.2االستجابة للحقنة الثانية ثم الثالثة.). قارن بين االستجابة المناعتية للحقنة األولى و 4انطالقا من الوثيقة  -0  

ن(0.2كيف تفسر تغير رد فعل الجهاز المناعتي اتجاه الحقن الثالثة؟) -0  

ن(0.)3صف بواسطة نص مكتوب مجريات التجربة الممثلة على الوثيقة -3  

ن(0.)0و  0فسر سبب اختالف حركية البكتيريا المزروعة في الوسطين  -4   

:استخلص هل 3ئج تجربة الوثيقةانطالقا من نتا -2  

ن(0.2االستجابة المناعتية للفأر كانت طبيعية أم نوعية؟ علل جوابك.) -أ  

ن(0.2االستجابة المناعتية للفأر كانت خلطية أم خلوية؟ علل جوابك.) -ب  
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الحاجيات النظرية 

jmmgللمراهق ب  

الكمية التي توفرها 

jmmgإبراهيم ب تغذية  

 المكونات

62و  22ما بين  Cفيتامين 02   

0.4و  0.0ما بين  Bفيتامين 0.3   

0و  2.2ما بين  Aفيتامين ..2   

0022و  0422ما بين   الكالسيوم 0002 

0222و  0822ما بين   الصوديوم 0622 

 الحديد 06.2  02و  08ما بين 

002و  062ما بين   الفوسفور 032 

 الوثيقة 0

 وثيقة 0

 وثيقة 3

 وثيقة 4

 وثيقة 3
 وثيقة 0


