
 

 

                    :1 التمرين

                                                                                               

 .وضعية ادماجية  :2 التمرين

اليك المالحظات الطبية التالية بسبب حادث مرور التي قدمها الطبيب حول األشخاص المصابين المطلوب دراسة حالة كل 

 .شخص واالجابة عن المطلوب

 D السيدة Cالسيد B السيد Aالسيدة   األشخاص

 

 

 المالحظات الطبية

استئصال الرحم * 

 .والمجاري التناسلية

جروح في مختلف * 

 .أعضاء الجسم

فقدانه االحساس * 

عند الوخز بابرة في 

 .بعض مناطق الجسم

نزيف دموي حاد * 

مع العلم أن زمرته 

 .موجب Oالدموية 

عدم قدرتها على  *

تحريك اليد اليمنى   

تضرر جهازها * 

الهضمي أعراضه 

غفيان واالم حادة في 

 .البطن

 .االنجاب؟علل جابك Aهل بامكان السيدة  .1

 ؟لالحساس عند الوخز بابرة في بعض مناطق الجسم Bكيف تفسر فقدان السيد  .2

 على تحريك اليد اليمنى؟D وما تفسيرك لعدم قدرة السيدة .3

 .؟من هم األشخاص الذين يمكنهم التبرع لهCمعالجة السيد  كيف يمكن .4

 .D اشرح كيف تتضرر عملية الهضم عند السيدة .5

  ثم اضاف حقنة ثانية تمثلت في القاح،ما الهدف منها؟.هابهدف العالج،سم 1حقنة رقم  Aقدم الطبيب لسيدة  .6

  BEM2008:3التمرين

 

تستجيب العضوية بمجرد اختراق األجسام الغريبة للحاجز الدفاعي 

 .من خالل مكتسباتك القبلية والوثيقة المقابلة.األول

 .9الى 1ضع البيانات المرقمة من .1

 ما هي الظواهر التي تعقب اختراق الجلد؟ .2

 كيف نسمي هذه االستجابة؟ما تعليقك عن هذه التسمية؟ .3

العضوية للدفاع عن ما هي الخطوط المستعملة من طرف  .4

 نفسها؟

      حاشد سيفاكس           55: عدد التمارين المقترحة             *التنسيق الوظيفي في العضوية * المجال الثاني               م4:المستوى

 



 

 BEM 2010 :4التمرين

 

 :5التمرين

 تتربص بالعضوية أجسام غريبة هي الميكروبات

 صنف الحواجز الطبيعية التي تحول دون دخول هذه األجسام الغريبة إلى الجسم؟-1

 أذكر أنواع الميكروبات وهات مثاال عن كل نوع؟-2

 هو النشاط الذي تقوم به؟ ما: قد تخترق الميكروبات الحواجز الطبيعية -3

 للقيام به؟ هي الشروط التي تحتاجها ما و 

 :6التمرين 

 .ُطلب من تلميذ كتابة  فقرة معينة على دفتره فقام بذلك بعد مسكه للقلم

 نوع هذه الحركة؟ ما( أ

 .بين برسم تخطيطي مسار الرسالة العصبية ألداء هذه الحركة( ب

 

 

 



 

 :7التمرين

و في . تسير بسرعة بدراجتك فسقطت و أصبت على مستوى الركبة لكنك لم تولي اإلصابة أي اهتمام كنت

 .اليوم الموالي الحظت ظهور انتفاخ و احمرار و أحسست باأللم وارتفاع الحرارة في موقع اإلصابة

 :باالعتماد على الوثائق وباستعمال مكتسباتك        

 حدد نوع هذه االستجابة المناعية؟ماذا تسمى هذه األعراض؟  -1

 
 

 

 

 (س) الدور الذي تقوم به الخاليا  2تمثل الوثيقة  -2

 د -ج  –ب   -سم كال من الخاليا س و المراحل أ       

 .لم تتمكن الخاليا س من القضاء على بعض األجسام الغريبة مما يعني أنها اخترقت هذا الحاجز المناعي  -3

 ما نوع االستجابة التي تستعملها العضوية لمقاومتها؟   -                 

 . االستجابةسم العناصر المسؤولة عن هذه   -                 

  .لتجاربحلل وفسر ا -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 :8التمرين

 تتدخل في االستجابة المناعية مكونات مختلفة للتصدي للميكروبات

 حدد الخط الدفاعي األول ؟ -1

 فيما تتمثل مظاهره ؟ بيالتهاالدفاعي األول يحدث تفاعل  عند اختراق الجراثيم للخط -2

 

 

 س

1: الوثيقة رقم  

د              ج                  ب                  أ   

2: الوثيقة رقم  
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 :9التمرين

سلسلة من التجارب المخبرية التي تسمح بفهم االستجابة المناعية وإحدى طرق الدفاع عن الجسم  Dتمثل الوثيقة 

 لمقاومة األجسام الغريبة التي تسبب أمراضا إذا ما تمكنت من اختراقه والدخول إليه

                                                               
 1موت الفأر             يوم  11باتوكسين الكزازي بعد  1حقن الفأر          ر معالج       يغ 1الفأر

                                                             
 حيا2بقاء الفأر             يوم11باتوكسين الكزازي بعد  2حقن الفأر         معالج باألناتوكسين2الفأر

                                          
 حيا3سا            بقاء الفأر24بعد  3حقن الفأر          3حقن الفأر                 2أخذ المصل من الفأر

 باتوكسين الكزازيالمعالج باألناتوكسين                     بالمصل                         

 Dالوثيقة 

 النتائج المسجلة ؟ ـ فسر 1

 هي الخاليا المسئولة عنها ؟      نوع االستجابة المناعية المدروسة في هذه التجارب ؟  وما ـ ما 2

 ؟ ماذا تستنتج ؟ 2خوذ من الفأر بتوكسين الخناق بعد حقنه بالمصل المأ 3ـ ماذا تتوقع أن تالحظ في حالة حقن الفأر  3

 :11التمرين 

 .               تمثل الوثيقة التالية رسما تخطيطيا لخلية في حالة استجابة مناعية

 .ب ـ اكتب البيانات المشار إليها بأسهم

 .ج ـ أذكر نمط االستجابة المناعية

 .مناعية د ـ استخرج من الوثيقة الدالئل التي تشير إلى حدوث استجابة

 :11التمرين 

 تسرع عمر في أخذ إناء موضوع على موقد مشتعل يضم حليبا ساخنا،

 .على األرض اإلناءمما جعله يسحب يده بسرعة ،فيسقط 

 مثل برسم تخطيطي وظيفي عليه البيانات، مسار الرسالة العصبية -

 .خالل هذه الحادثة 

 :12التمرين

 رسما تخطيطيا 11تظهر الوثيقة رقم 

 .لغزو الميكروبات للعضوية

 .اكتب البيانات المرقمة على الوثيقة -1

 ما هي المظاهر الدالة على أن العضوية  -أ -2

 في حالة استجابة لغزو األجسام الغريبة ؟

 أذكر عرضين اثنين من األعراض األخرى ؟ -ب   

 رسما تخطيطيا توضح من أنجز -3

 خالله دور البلعميات أثناء هذا الغزو 

 

 

 حبة طلع

1 

2 
3 

4 

…………………………........... 

 

 الوثيقة رقم 11



 

 :31التمرين

أثناء حصة التربية البدنية جرح تلميذ بسبب سقوطه، وكإسعاف أولي من أحد زمالئه ُضِمد بقطعة قماش غير 

 .نظيفة

ارتفاع درجة الحرارة، وألم  -انتفاخ،  -احمرار في موقع الجرح،  -: بعد مدة ظهرت عليه األعراض اآلتية

 (     دمه من زمرة)ما أنه فقد الكثير من دمه ك.موضعي

 :اعتمادا على السندات اآلتية وعلى معلوماتك

 .مولدات الضد في األيام األولى ثم تناقصها بعد مدةعدد الكريات البيضاء ثم وضح سبب زيادة  -ا 

 .1حلل الوثيقة  -ب

 من يمكن أن يتبرع للتلميذ؟ -ج

لتفادي مثل األضرار التي  كمن خالل معارفك وإجاباتك السالفة، لخص جملة نصائح تقدمها لزمالئ_ ب 

  .تعرض لها زميلهم

عدد الكريات  عدد الكريات الحمراء  الدم

 البيضاء

قبل 

 اإلصابة

 

 3ملم/مليون15

 

 3ملم/ 0111

 

بعد مدة 

من 

 اإلصابة

 

 

 3ملم/مليون15

 

 3ملم/ 11111

 

 

 

 

  الزمن باأليام

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

11 

 

10 

األجسام ٪

 الغريبة

 

 1ن

 

 2ن

 

 3ن

 

 2ن

 

 1ن

 

 1ن

األجسام  ٪

 المضادة

 

 1س

 

 1س

 

 2س

 

 3س

 

 3س

 

 3س

                   

 

رسم تخطيطي : 1الوثيقة

.لالستجابة االلتهابية  

 التلميذ نتائج معايرة عدد الكريات في دم: 2الوثيقة

 تغير نسبة مولدات الضد واألجسام المضادة في دم المصاب بداللة الزمن : 3الوثيقة

 

 مخطط نقل الدم: 4الوثيقة

 

B 

AB 

A 



 

 :14التمرين

ساعة  24وبعد . أصيب طفل بجرح في ركبته إثر سقوطه من دراجة ،فاكتفى بغسل الجرح بماء الحنفية فقط 

 .احمرت المنطقة المجروحة وانتفخت كما أحس بألم

 .للعضويةسم الظاهرة مع ذكر أهميتها بالنسبة  -1

 .هي النصائح التي تقدمها لهذا الطفل لتفادي ظهور هذه األعراض مستقبال مع التعليل ما -2

 :11التمرين 

في مخيم صيفي أقيم بمدينة ساحلية ألطفال قادمين من الجنوب، لوحظ على البعض منهم عطس شديد        

. مصحوب بسيالن دمعي و أنفي مفاجئ  

.قدم تعليال لهذه األعراض/ أ  

كيف يمكن تجنبها؟/ ب  
 :01التمرين

 :إليك الوضعيات التالية

 .ـ و أنت تسير في الطريق فاجأك منبه سيارة فقفزت 1

 .ـ رأيت شخصا يوشك على الغرق في البحر فسارعت إلى إنقاذه 2

 .ـ ناداك صديقك فاستدرت نحوه 3

 .ـ أغمضت عينيك عند تعرّضك فجأة لضوء ساطع 4

 .هذه األفعال( نوع)الوضعيات حّدد طبيعةـ مستعمال أرقام أ 

ـ مّثل برسم تخطيطي مبسط العناصر المتدخلة في حدوث هذه األفعال، مع تحديد اتجاه الرسالة العصبية في  ب

 .المخطط

 :71التمرين 

أثناء عودتكم من وليمة ليال طلب منك والدك فتح باب المنزل باستخدام حزمة المفاتيح رغم عدم وجود 

 .في الحياإلضاءة 

 ما هي الحاسة التي تستعين بها للتعرف على موقع قفل المفتاح؟ -1

 .ضع رسما تخطيطيا للمسار الذي تسلكه الرسالة العصبية  -2

 :01التمرين 

 .الناس خالل فصل الصيف إلى لسعات البعوض مسببة التهابا موضعيا سرعان ما يزول ضكثيرا ما يتعر

 .أعراض االلتهاب الناتجة حدد -1  

 .فسر سبب زوال االلتهاب -2  

 ما هو نوع هذه االستجابة ؟ -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :19التمرين 

  التنبيه الفعال, الثمالة , المخ  :اآلتيةـ عرف الكلمات ( ا 

  ــ بين العبارات الصحيحة وصحح الخطأ( ب

  ـ العصب الحسي ينقل الرسالة العصبية إلى النخاع 1

  .عند مروره بالمخ ألشوكي

  المادة الرمادية في الداخل والبيضاء ـ بمقطع بالمخ 2

 في القشرة

 .ـ حجم العضلة الكبير يتطلب مساحة مقابلة كبيرة بالمخ 3

 :21التمرين
  :ـ علل ما يأتي( ا 

 ـ تسبب المخدرات اختالالت في التنسيق العصبي 1

 

 

 

  ـ منعكس المشي عند المولود منعكس فطري 2
  بالكليةـ يتغير تركيب الدم عند مروره 3
 ـ المخ مركز عصبي يعالج الرسائل العصبية( ب
  ـ أين يسكن ؟ ـ ماذا يحيط به وما دوره ؟ 1

    ـ ما الوسيط بينه وبين العضو الحسي ؟
 :21التمرين

  .إقراء العبارة بتمعن ثم اجب
 وأنت جالس مددت يدك إال انك سحبتها فجات اثر عقرب

 . لسعتك
 .قمت به ـ تعرف على نوع الفعل الذي (1
  ؟ـ ما طبيعة الرسالة العصبية في هذا الفعل (2
  ـ حدد األعضاء المتدخلة في إحداث هذا الفعل (3

 ؟وما دورها
 

 



 

 BEM 2007 :22التمرين 

 
الوثائق ثم اإلجابة عن إليك النص التالي والوثائق المرفقة المطلوب هو قراءة النص بتمعن ودراسة : 32التمرين

 .األسئلة المطروحة

     

 

 

 

 

 :1قتين من الجزء من الجملة العصبية في الوثيقة الجدول التالي يحدد إصابة شخصين في منط .1

 .المالحظات الطبية .المنطقة المصابة

A فقدان تحريك اليد اليمنى. 

 .عمى جزئي 2

 باستغالل الجدول، حدد المنطقة(A)  وما دورها؟.(2)و 

  1ضع بيانات الشكل المحددة بأحرف وأرقام وقدم عنوان مناسب للوثيقة. 

 الوثيقة الثانية الوثيقة األولى

هناك كثير من أفعال اإلنسان تكون مسبوقة بإحساسات عفوية أو مقصودة يعتمد بها اإلنسان لتوفير  :النص

مثال،أو بمجرد رأيتك لمنظر  تسحب يدك تحصل أشياء وبسرعة فائقة حين توخز بإبرة.متطلباته الضرورية

كل هذا تتحكم فيه عناصر تشريحية وتنقل األنباء في صورة إشارات من طبيعة متخصصة وتعالج في .طبيعي

وأي تلف أو إصابة في هذا الجزء سيؤدي بضرورة إلى خلل .جزء من الجملة العصبية لتترجم فيما بعد

 .وضيفي



 

 استنتج دورها من النص.الجملة العصبية  استنتج اسم الجزء من. 

 .صنف العناصر التشريحية لألفعال المقصودة من النص وذالك في جدول .2

ذكر صاحب النص مثالين عن هذه األفعال استخرجهما، ثم صنفهما حسب الجدول، وفي مخطط  .3

 .وضح العناصر المتدخلة في كل منهما

 .أعضاء حية وضعت في سائل فيزيولوجي الوثيقة الثانية مجموعة من التجارب أجريت على .4

  من هذه الوثيقة؟ما دورهما؟ 2و 1ماذا يمثل كل من البنيتين 

  2أمأل الجدول التالي باالعتماد على الوثيقة: 

 الناقل الحسي الحاسة العضو الحسي المنبه

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

 2قدم تعليال من تجربة الوثيقة.ما طبيعة اإلشارات المتخصصة المقصودة في النص . 

  علل ذالك من نتائج التجربة.بالتخصص 2من الوثيقة  1تمتاز البنية. 

 .للجهاز العصبي دور كبير ولكنه يتأثر ببعض المواد .1

 ما دور الجهاز العصبي؟ 

 أذكر بعض هذه المواد. 

 تأثر على الجهاز العصبي كيف. 

 بما تنصح صديق يتعاطى المخذرات؟ 

 :24التمرين

البيت ظهرت عليه بعض  إلىالمزهرة في أطراف المدينة ولما رجع  في أحد البساتينيتجول خرج عيسى 

سيالن األنف والعينين والعطس المتتابع، اتصل عيسى بالطبيب المختص في أمراض :األعراض مثل

 .له اختبارات جلدية أفضت إلى وجود إصابة بالحساسيةوأجري الحساسية 

 .عرف الحساسية -1

 .أذكر مثالين آخرين ألمراض الحساسية -2

 في رأيك ما سبب االختبارات الجلدية؟ -3

 .تكلم باختصار عن آلية حدوث الحساسية -4

 كيف يستطيع الطبيب أن يجنب عيسى هذا النوع من الحساسية؟ -1

  :12 التمرين

حيث كان يعاني من الحمى ( االنوفيل)الذي تسببه لسعلت أنثى البعوض  االمال ري أصيب عبد السالم بمرض

على شكل نوبات في كل نوبة دور البرودة ثم دور الحرارة المرتفعة وأخيراً دور التعرق،دخل المستشفى 

 :موضحة في الجدول التالي وأجرى تحليل الدم فكانت النتائج كما هي

 األشخاص              
 

 المقارنةوجه 

 عبد السالم المصاب الشخص السليم

مم /مليون 1.1.............  4.1 الكريات الحمراء
 

مم /ماليين 3 
 

 

مم /آالف 11.............    4 الكريات البيضاء
 

مم /ألف 12 
 

 

 9 17............. 131 دل/الهيموغلوبين غ

 :ومعلوماتك السابقة أجب على األسئلة التاليةاعتماداً على سياق النص والوثيقة  :التعليمة

 ما هي مالحظاتك حول سياق المرض؟ -1

؟ فسر موضحاً ذلك برسم  اهل حدث في جسم المريض استجابة مناعية ضد طفيلي المال ري -2

 .تخطيطي

 .اقترح حلول مناسبة للوقاية من هذا المرض -3

 

 

 



 

 :20التمرين 

I.  وتبحث هذه .تشكل خطر على صحته وحياتهيحتوي محيط اإلنسان على العديد من المتعضيات الغريبة التي

 .المتعضيات عن أوساط مناسبة لنموها وتكاثرها

 ما اسم المتعضيات المجهرية؟ .1

 ما هو الوسط األكثر مالئمة لنموها وتكاثرها؟ .2

 :لمونيال بداللة الزمنإليك الجدول التالي الذي يمثل معدل تكاثر بكتيريا السا .3

 11 12 11 8 1 3 الزمن بساعات

 1111 1211 1111 1311 211 111 معدل نمو البكتيريا

 .)بكتيريا311سم تمثل 1سا،2سم يمثل 1:مقياس الرسم(ارسم المنحنى البياني لتكاثر البكتيريا  . أ

 ما هي الظروف المناسبة لنمو البكتيريا؟ . ب

II.  الحظ الوثائق . نفسها أمام هذه المتعضيات الغريبة باستخدام آليات متعددةبدورها العضوية تقوم بدفاع عن

 :التالية

 ،إلى أي خط دفاعي تنتمي الوثيقة؟فيما يتمثل هذا الحاجز؟1أكمل بيانات الوثيقة  .1

 

 

 
 .2بمجرد اختراق األجسام الغريبة للحاجز الطبيعي األول تستجيب العضوية باستجابة أخرى في الوثيقة  .2

 .1بيانات الوثيقة  ضع . أ

 إلى أي خط دفاعي تنتمي؟كيف نسمي هذه االستجابة؟ . ب

 ما هي الظواهر التي تعقب اختراق الجسم الغريب؟ . ت

 .2عبارة عن عملية مهمة تحدث خالل الحاجز في الوثيقة  3الوثيقة  .3

 ؟3ماذا تمثل الوثيقة  . أ

 ؟2ما عالقتها بالخط الدفاعي في الوثيقة  . ب



 

 ؟3العملية في الوثيقة ما هي الخلية المسئولة عن  . ت

 .سم المراحل الممثلة بأحرف والبيانات بأرقام في الوثيقة . ث

                  

 .تمثل تجربتين أجريتا لتحديد نوع ثالث من االستجابة التي تتميز بها العضوية 4الوثيقة  .4

 .فسر نتائج التجربتين . أ

 ما نوع االستجابة المعينة في كل تجربة؟ . ب

 تنتمي؟إلى أي خط دفاعي  . ت

 .حدد الخاليا المسئولة عنه واليات هذه االستجابة باختصار . ث

 .برسم تخطيطي توضيحي 2فسر التجربة  . ج

 .1في بعض األحيان تأثر بعض العناصر الغير الضارة فتولد استجابة ممثلة في الوثيقة  .1

 .كيف تسمى هذه العناصر الغير ضارة؟أذكر أمثلة عنها . أ

 .1قة اشرح آلية هذه االستجابة من الوثي . ب

 ما نوع االستجابة المناعية في هذه الحالة؟كيف يطلق عليها؟ . ت

 .بعد اإلصابة بحساسية يقدم الطبيب للمريض حقنتين متتاليتين .0

 وما الهدف منهما؟قارن بينهما في جدول.حدد الحقنتين. 

  :27التمرين 

القطعة الجلدية إن زرع طعم جلدي من األب البنه بسبب حادث تعرض له يؤدي إلى حدوث تغييرات على  .1

 .بعد أيام

 ماذا يحدث بعد أيام؟ما تفسيرك لذالك؟ . أ

 ماذا تقترح؟ . ب

 .تمثالن زمرتين دمويتين 7و 0الوثيقة  .2

                           
 .في الوثيقتين 1،2،3ضع البيانات الخاصة بأرقام  . أ

 إلى أي شخص تنتمي كل زمرة دموية؟ . ب

 .إجابتكما هو الشخص الذي يستطيع التبرع لألخر؟علل  . ت

 كيف يدعى كل واحد منهما؟ . ث

 ؟2و 1ماذا تستنتج من السؤالين  .3

 

 

 

 

 



 

 :28التمرين

 :في حالة عدم النقل( -)في حالة إمكانية النقل وإشارة )+( ضع إشارة 

 
 :29التمرين

 :الحظ الوثيقة التالية جيداً 

 .''عدم توافق'' أو '' توافق'' : انقل ثم أكمل الجدول بــ  -1

 .مع التعليل'' د''، و ''جـ''،''ب''،''أ''باالعتماد على المفتاح المعطى حدد الزمر  -2

 (.س)من الشكل  2و  1ماذا يمثل  -3

 .ثم قدم وصفاً لها( س)سم الظاهرة المقصودة من الشكل  -4

 
 :31التمرين 

 :2و 1 الوثيقتانإليك 

 
 

2الوثيقة  1الوثيقة  



 

 .البيانات المرقمةبعد وضع  1ضع عنوانا للوثيقة  -1

 .2أكمل مخطط النقل من الوثيقة  -2

    و       قارن بين كريات دم الشخص من الزمرة  2من الوثيقة  1باالعتماد على الشكل  -3

 ؟    لشخص من الزمرة       هل يمكن أن يتبرع شخص من زمرة   -4

 :31التمرين 

توضحها الوثائق  ة من التفاعالتلللخط الدفاعي األول تتدخل العضوية بسلس بمجرد اختراق األجسام الغريبة

 .3و  2، 1

 .1سم التفاعل في الوثيقة  -1

 .حسب تسلسلها الزمني 1من الوثيقة  Bو  Aرتب األشكال  -2

 .1سم البيانات المرقمة من الوثيقة  -3

 ؟1ما هي الظواهر المبينة في الوثيقة  -4

 

 

 
 

 

 

1الوثيقة   

2الوثيقة   

3الوثيقة   

 ؟2الظاهرة المعينة في الصورة من الوثيقة ما هي  -1

 .عنها ةسم الخلية المسؤول -0

 3للوثيقة  اً ضع عنوان -7

 .رتب األشكال حسب تسلسلها الزمني -8

 سم البيانات المعينة بأحرف -9



 

 :32التمرين 

 
 :33التمرين 

 
 

 :34التمرين 

 
 :31التمرين 

 
 

 

 .ما هي االستجابة المعينة في الوثيقة؟علل -1

 .المسئولة عن ذالكسم الخاليا  -2

بين االستجابة  امقارن حلل المنحنى تحليال -3

 .األولية و الثانوية

 .قدم تفسير لهذا االختالف -4

من الفأران والساللة ( ع )نأخذ قطع جلدية من الساللة 

 .من الفأران ونقوم بعملية زرع الجلد( س)

 3س 2ع 1ع 

    1ع

    2ع

    1س

    2س

 ''رفض''أو '' قبول'': الجدول بـأكمل  -1

 ماذا تستنتج؟ -2

قد تستجيب العضوية باستجابة نوعية بتدخل خاليا مناعية تخرب الجسم 

 .الغريب مباشرتاً 

 .سم هذه الخاليا -1

 .ما اسم هذه االستجابة -2

 .وصفاً دقيقاً علمياً  1صف الوثيقة  -3

 VIHتمثل رسم تخطيطي لفيروس  1الوثيقة 

أنجزت بعد  2المسبب لمرض السيدا و الوثيقة 

 .سيدالتحليل مصل شخص مصاب با

 .وصفا دقيقاً   VIHصف الـ  -1

 ؟2و  1ماذا يمثل  -2

 .نوع االستجابة المعنية ما -3

 ؟ 2+ 1كيف نسمي المعقد  -4

أنجز رسومات تخطيطية مشابهة  -1

 :ةباالعتماد على مولدات الضد التالي
 

1الوثيقة  2الوثيقة    

1 



 

 

 :30التمرين 

 (:2)و( 1)بهدف التعرف  على العناصر التشريحية الداخلة في حدوث المنعكس الالإرادي نجري التجارب التالية 

 
 

 (.1)م فسر التجربة ثحلل  -1

 (.2)مرة سبب انثناء أو عدم انثناء الطرف األيسر في التجارب  فسر في كل -2

ندخل إبرة في قناة العمود الفقري لتخريب النخاع ألشوكي،فنالحظ استرخاء تام للحيوان،ثم ننبه  -3

 ما هي المالحظة المنتظرة؟.أصابع الطرف األيسر الذي بقي سليما

 .المنعكس الالإرادي العناصر التشريحية الداخلة في حدوثاستنتج من ما سبق  -4

 .مضح لعالقة بينها في مخطط -1

 :37التمرين 

 
 :38التمرين 

 .عرف الميكروبات -1

 .لتكاثرها في العضوية ةما هي الظروف الالزم ،أنواعهاحدد  -2

مع تحديد العناصر الداخلة   ( مخطط يلخص أنماط االستجابة)طوط الدفاعية ضد األجسام الغريبة اذكر الخ -3

 .في ذالك

 :39التمرين 

 

(1)  (2)  

حلل وفسر التجارب  -1

 .التالية

استنتج نوع االستجابة  -2

 .المعنية

ما هي الخاليا  -3

 .المسؤولة عنها

 كيف تحدث االستجابة؟ -4

(B.K) كوخ تعصيا    

BCG  لقاح يحصن اإلنسان

 .ضد السل

نسحب مصل الفأر ونضيف  11jتكززي بعد  ننحقن فأر بأنا توكسي

د نحصل على 11تكسيني الخناق والكزاز بواسطة تقنية الترسيب لمدة 

 .النتائج في الوثيقة

 .يوم 11ماذا يحتوي مصل الفأر بعد  -1

 ماذا تستخلص؟. فسر نتائج التجربة -2

 .؟مثله برسم2كيف نسمي المركب في األنبوب  -3



 

 :41التمرين 

أجريت على عينة من دم اآلنسة أسماء وهذا تمهيدا لالقتران مع السيد يمثل الجدول التالي نتائج اختبارات 

والجسم المضاد (  ABو  Bو A)وقد تم استعمال أجسام مضادة ( +A)سليم مع العلم أن زمرته الدموية 

 .Dللرزوس 

  االختبار األول االختبار الثاني االختبار الثالث االختبار الرابع

 األجسام المضادة A الراصة   Bالراصة    AB الراصة D الراصة

  ارتصاص     

 

 نتائج االختبار

 

 .4+2+1فسر بدقة النتائج المتحصل عليها في االختبارات  -1

 .علل إجابتك. حدد النتيجة المتوقعة في االختبار الثالث  -2

 .على ضوء هذا التفسير استنتج الزمرة الدموية ألسماء -3

 :41التمرين 

بالوســط الخارجــي يستعمــل اإلنســان حواســـه الخمســــة ويعتبـــر الجلـد       االتصالمن أجـل          

.الحسيــةأحــد األعضــــــاء   

ــل بنيــة هــذا العضـــو الحسي برســم تخطيطي  1      .ــ مثِّ  

.للجســملماذا يختلف اإلحســاس باأللــم بيــن المناطــق المختلفــة  اشرحــ  2       

في اتصــال العضويــة بالوسط الخارجـي ؟( الجلــد ) ــ مــا دور هذا العضـــو الحسـي  3       

ــ لماذا ال تتأثـــر مستقبــالت األلــم بالحــرارة أو الضـــوء أو العكس ؟ 4       

      التمرين 42:

عمر و زيد وعلي ثالثة أصدقاء اتفقوا على أخذ سيارة والد علي خالل عطلة األسبوع والتجول    بها بالقـرب 

من الشاطئ و خالل هذا المشــوار َعَمُدوا إلى شرب كميات مبالٍغ فيها من الكحول و أثناء     العـودة كان 

زمة األمان ، وفي أحيان      كثيرة كان يقوم علي يسـوق السيارة بسرعة كبيــرة جداً مع عدم استعمالهم ألح

بتجاوزات خطيرة ، وفي أحد المنعطفات وأثناء القيام بتجاوز إحدى الشاحنات وجد نفسه   أمــام شاحنة 

ولما استيقظ     األصدقاء الثالثة . المعاكس فاصطدم بها رغم محاولته تجنب ذلك  االتجاهأخـرى تسيــر فــي 

لِل على مستوى الطرف الخلفي إضافة    إلى إصابات طفيفة وجدوا أنفسهم في ال مستشفى وقد أصيبوا بالشِّ

: أخرى وكان التقرير الطبي كالتالي   

.ــ أصيب علي إصابة بليغة على مستوى منطقة من المخ                    

.ــ أصيب عمر إصابة بليغة على مستوى وتر العضلة الساقية                    

.الفخذعلى مستوى  ألوركيــ زيد قطع عصبه                    

:السابقة  مكتسباتكمن خالل النص        

.كيف يساهم الكحول في وقوع حوادث المرور اشرحــ  1                 

  .إصاباتهمسبب شلل األصدقاء الثالثة في منطقة واحدة رغم اختالف  ــ اشرح 2                   

.مثلهـــا بمخطط  .اإلراديةاألعضاء الفاعلة في الحركات  أستنتجــ  3                 

.الحوادثــ قدم أربع نصائح لعلي من أجل تفادي الوقوع في مثل هذه  4                 

          

 

 

 



 

 التمرين43: يعتبر توكسين الكزاز مادة سامة تنتجها عصيات الكزاز و من أجل معرفة مدى تأثيرها على 
: التجربة ونتائجها موضحة في الجدول.العضوية قمنا بإجراء عدة تجارب على مجموعة من الخنازير الهندية  

 

   

موت الحيوان في التجربة الثانية وبقاَءه حياً في التجربة الثالثة ؟ ماذا تستنتج ؟ ــ كيف تفسر 1         

ــ ما السبب في موت الحيوان في التجربة الرابعة ؟ 2         

ا سبق نوع  أستنتجــ  3         .خصائصهاالمناعية المسجلــة وبين  االستجابةِممَّ

 :44التمرين 
 .الرسالة العصبية الناتجة عن التنبيه على مستوى المراكز العصبية تعالج 

 .حدد المراكز العصبية التي تعالج الرسالة العصبية – (1

 .ينتج عن معالجة الرسالة العصبية رسالة عصبية  حركية  - (2

 حدد األعضاء التي تنقل هذه الرسالة العصبية الحركية. 

  أنجز مخطط بسيط لمسار الرسالة العصبية. 

 التمرين 41:

هـو الخنازير الذي يتسبب فيه فيـــروس خطير أنفلونزافي ظــل انتشار وباء  (H1/N1( التحق   

عمر بعمله الجديد في معمل خاص بطحن الدقيــــق وبعد أسبـــوع من استئناف العمل ومن جــراء        
مستمر، سيـــالن         عطس: تعرضه للغبار الناتج عن طحن الدقيق ظهرت عليه األعـراض التاليـة 

فطلب عطلة لمــدة         حرارة الجسم ، ضيق فــي التنفس ،  ارتفاعالعينين ،  احمرارمستمـر لألنف ، 
يوميــــن وبعد اختفاء هذه األعــراض عاد الستئناف العمل إال أن األعـراض عادت للظهـور مــرة         
أخـــــرى مما استدعى منه عرض نسفه على الطبيب ظناً منه اإلصابة بهذا الوباء فكانت نتائــــج         

: الفحوصات و التحاليل كما يلي  

.عدد الكريات الدمـــوية البيضاء في الدم  ارتفاعــ              
.في مصله   IgE   ــ ظهــور أجسام مضادة من النـوع           

.ــ تقلص عضـــــالت المسالك التنفسيــة              
.كيف يتم الغـــزو الفيروسي  اشرحــ  1     
وكيف يتم التحقق منها مخبرياً ؟ــ كيف تسمى هذه الحالة التي يعاني منها عمر ؟  2     
طريقة ظهــور هذه األعــراض ؟ اشرحــ  3     
.ــ قدم إجراءاً وقائياً و اقتــرح عالجاً لهذا المرض  4     

 

 

 

 

 

 

 

 رقم التجربـة التجـــــــــــــارب النتيجـــــة

يومــــــــاً  11بعد  (بداية التجربة )  1=ز   

باألناتوكسينالحقن  الحقن بتوكسين الكزاز بقي الحيوان حياً   11 

 12 الشيء الحقن بتوكسين الكزاز موت الحيوان

) الحقن ببالزما حيوان شفي من الكزاز  الحقن بتوكسين الكزاز بقي الحيوان حياً 

( الكزازمحصن ضد   

13 

) الحقن ببالزما حيوان شفي من الكزاز  الحقن بتوكسين الدفتيريا موت الحيوان

( الكزازمحصن ضد   

 14  



 

 التمرين 46:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أكمل الجدول  - 1

 ماذا تستنتج من هاتين الوثيقتين ؟ – 2

 
 

 

 

 

 

 رقم المنطقة عند تخريبها يصاب الشخص هذا السطح مسؤول عن

 11 الصمم 

 12 العمى 

 13 عدم القدرة على اللمس 

 14 عدم تمييز الروائح 

 11 عدم تمييز الطعم 

 11المنطقة رقم 
 14المنطقة رقم 

 11المنطقة رقم 

 12المنطقة رقم 

 13المنطقة رقم 



 

 BEM 2011     :47التمرين 

 
يتم حقن المواليد الجدد بعدة لقاحات كما يتم حقن كل لقاح عدة مرات، المنحنى البياني  :40التمرين

 أسابيع( 14)التالي يوضح تركيز األجسام المضادة في حيوان ثديي بعد حقنه مرتين متتاليتين بفارق
 .عرف مولد الضد  -أ-1
 .ما المقصود بمعقد مناعي -ب  
 ركيب الجسم المضادما هو نوع المغذي الذي يدخل في ت -2
 .   و على أي مستوى تتشكل هذه األجسام المضادة؟  
 .علل عدم ارتفاع المنحنى إال بعد مرور أسبوع -3
 . فسر االرتفاع السريع والكبير للمنحنى بعد الحقن الثاني -4
 يمكن في بعض الحاالت اإلستعجالية اللجوء للعالج بحقن -5
 .د ضد معينمصل مأخوذ من دم شخص محصن ضد مول 

 .حدد أهمية كل من اللقاح و العالج بالمصل -أ  
                               يمكن معالجة شخص أصيب بمرض السل بعد غزو                      هل-ب  

 عضويته من طرف عصيات كوخ بالمصل علما أنه ليس محصن؟ ما هو الحل في رأيك؟  

 2BEM 201     :49التمرين 

 
 

 

 

 



 

 2BEM 201     :50التمرين 

 

 
 

  حظ سعيد في االمتحان النهائي
 


