
 

 

     :التمرين األول 

  .ـ رسما تخطیطیا في جزء من األنبوب الھضمي لإلنسان1ـ تمثل الوثیقة ـ  1
  .   الھضمي الذي أخذ منھ المقطع األنبوبـ حـدد الجزء من    
    .        من الوثیقة أ دورا أساسیا في انتقال المغذیات إلى الوسط الداخلي) س( یلعب العنصر  
  ).س(أ ـ سم العنصر  

  .ثم ضع علیھ البیانات المناسبة ) س(ب ـ أنجز رسما تخطیطیا للعنصر
  ، أحماض أمینیةسیلیلوز: ـ یحتوي الكیلوس المعوي العناصر التالیة 2
  .غلیسیرولسكریات بسیطة، ماء و أمالح معدنیة،أحماض دھنیة و  

  .إلى الوسط الداخلي)س(أ ـ حدد العناصر الغذائیة التي تنتقل عبر العنصر
  .ب ـ مٌثل بمخطط بسیط الطریق الذي تسلكھ المغذیات للوصول إلى الخالیا

 :  التمرين الثاني

  .یحتوي المعي الدقیق على المغذیات القابلة لالمتصاص
  من الفم على المعي الدقیق) اللحم(تتبع مراحل تحول مادة غنیة بالبروتین  -1

 ماذا ینجر عن نقص البروتینات في الراتب الغذائي؟ -2

  :مرين الثالث الت

 :یتضمن الكیلوس المعوي 
  سیلیلوز –فیتامینات  –غلیسیرول  – أمالحماء و  –أحماض دسمة  –سكر عنب  –أحماض أمینیة 

  حدد أصل ھذه المغذیات ؟ -1
  ما ھو المسار الذي یسلكھ كل من ھذه المغذیات ؟ -2

 كیف تفسر سبب غیاب السیلیلوز في الدم ؟ -3

 :  التمرين الرابع   

  :متیة طریقي االمتصاص لنواتج الھضلوثیقة اآلتمثل ا 
  وحدد باسھم اتجاه المواد الممتصة ؟) 6إلى  1( اكتب البیانات من   -1

 )B(ثـم ) A(سیحدث عند الربط في النقطة  اشرح ما  -2
  لماذا ؟) .  6( بالعضو  2یمر الطریق  -3

 :التمرين الخامس 

  .المعي انطالقا من جزء مقطع عرضي في جدار  1أنجزت الوثیقة 
  .ھل أنجز المقطع في معي دقیق أم معي غلیظ ؟ علل إجابتك  -1
  . 10إلى  1تعرف على البیانات المرقمة من  -2
 .متعاكسین ) 2(و ) 1(نالحظ على الوثیقة اتجاھین  -3

 حدد االتجاه الصحیح الذي یسمح بتوجیھ طبقات الجدار المعي 
  .نحو لمعتھ معلال إلجابتك 

 ؟ 1: ما ھو دور العنصر -4
 .عتماد على المعلومات التي تقدمھا الوثیقة ومعلوماتك باال -5

  . ترجم الرسم إلى نص علمي دقیق
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 :  س سادالتمرين ال

  .بعد مضغ مطول لقطعة خبز ،أحسست بالحالوة 
  .ولتوضیح ما حدث على مستوى الجھاز الھضمي نقترح الوثائق اآلتیة

  
  
  
  

    
  
  
  
  .ساس بالحالوةسم الظاھرة التي تؤدي إلى اإلح -1
  .رتب الوثائق حسب تسلسل حدوث الظاھرة المعنیة بعد عنونتھا  -2
  .حدد العامل الكیمیائي المسؤول عن ذلك -3
  

  :   بعلساالتمرين ا

  .تستفید عضویة اإلنسان من الغذاء عبر جملة من التحوالت
  .تمثل الوثیقة المقابلة المحطات األساسیة لتحول الغذاء 
  .الموجودة على الوثیقة أكتب البیانات) 1
  .المؤطر عنصرا مھما 4یمثل العنصر) 2
  ما ھي الخصائص البنیویة لھذا العنصر ؟ -أ  
  ما ھي وظیفتھ األساسیة ؟ -ب  
  .أوجد العالقة بین البنیة والوظیفة -ج  
  

  : الثامنالتمرين 

  .رسم تخطیطي لسحبة دمویة لدم اإلنسان )  1( تمثل الوثیقة 
  .صر المرقمة تعرف على العنا -1
 .ما ھو المكون الناقص في الوثیقة ؟ -2
 )  2( أنجزنا الوثیقة   3دور العنصر  لغرض دراسة  -3
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  2( حلل نتائج جدول الوثیقة . ( 
   3ماذا تستنتج بخصوص دور العنصـر .  
  

 

 ىاالرتفاع عل
  مستوى البحر

 3عدد العنصر 
  )من الدم 3 ملم(

 HBعدد 

  100  ملیون 4.5   مستوى البحر
  110  ملیون 5.4   متر 1800
  114  ملیون 8.2- 6   متر 4300
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  : تاسعالتمرين ال

  بھدف التعرف على بعض التحوالت التي تطرأ على األغذیة في
  : مي أنجزت التجارب التالیة األنبوب الھض 

  : )1(التجربة 
  :خطواتھا ونتائجھا ملخصة في الوثیقة التالیة 

  مطبوخ النشأ متحصل علیھ من مسحوق الخبز مضاف إلیھ الماء (  
  ) .المقطر مع التسخین     
  ما ھي التجربة الشاھدة التي یجب إجراؤھا ؟ ما الھدف منھا ؟ -1
  ا ؟كیف تفسر النتائج المتحصل علیھ -2
 استخلص الظاھرة المدروسة ، وما مقر حدوثھا في العضویة ؟ -3
 یسبق ھذه الظاھرة جملة من التحوالت تطرأ على قطعة الخبز -4
 .إلى أن تصل إلى المعدة  

  سم ھذه التحوالت.  
 ما الھدف منھا ؟  

 وصوال إلى المعدة  اشرح دور العناصر المتدخلة في حدوث ھذه التحوالت.  
  : )2(التجربة 

على التوالي قطع من بیاض بیض مأخوذة من بیضة مسلوقة و كمیة من الحلیب ، نضیف للحوجلتین ) ب(و) أ(ضع في حوجلتین ن
  :م و النتائج مدونة في الجدول التالي 37العصارة المعدیة ثم نضعھما في حمام مائي ، درجة حرارتھ 

 تفتت قطع بیاض البیض ثم ذوبانھا )أ ( الحوجلة 

 )الجبنین ( وكتلة بیضاء ) مصل الحلیب ( انفصال مكونات الحلیب إلى سائل أصفر  ) ب( الحوجلة 
  ) .أ ( فسر ما حدث في الحوجلة  -1
 ؟) ب ( ما ھي المعلومة اإلضافیة التي تقدمھا النتائج المتحصل علیھا في الحوجلة  -2

  : )3(التجربة 
  : راكیب التجریبیة و نتائجھا موضحة في الجدول التالي م ، الت37حمام مائي درجة حرارتھ  اختبار فينضع ثالث أنابیب 

 النتـــــــــــــائج التراكیب التجریبیة 
 یبقى كما ھو زیت الزیتون و ماء مقطر ) 1( األنبوب 
) 2( األنبوب   زیت الزیتون منحل زیت الزیتون و ماء مقطر مضاف إلیھ العصارة الصفراویة 
) 2( األنبوب  اف إلیھ العصارة المعثكلیةزیت الزیتون  مض   وجود أحماض دسمة و جلیسرول 

  في أي مستوى من العضویة تصب العصارة المعثكلیة ؟ -1
  .أستخلص دور العصارة الصفراویة  -2
 ) . 3( فسر نتائج األنبوب  -3

 .كخالصة للتجارب السابقة أستخلص مفھوم الھضم  
 : عاشرالتمرين ال

  :ن تغیر النشاط سجلت النتائج التالیة لدراسة حاجة األعضاء من غاز األوكسجین ع
 دقیقة/ملم: حجم األوكسجین المستھلك في األعضاء ب  

 أعضاء أخرى العضالت القـــــــلب 
 194 50 26 نشاط عضلي معتدل

 299 2702 104 نشاط عضلي مكثف
  .حلل النتائج التجریبیة  -1
  ما ھو دور األوكسجین في األعضاء ؟ -2
 ماذا تستنتج ؟ -3
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  : عشر يالحاد التمرين

  :بغیة الحصول على مفھوم ظاھرة حیویة أنجزت التجارب التالیة 
 المالحظة المسجلة الوسط الشروط التجریبیة رقم التجربة

زرع نسیج حیواني في محلول من سكر  1
 ؟ ھوائي العنب

زرع خمیرة الخبز في محلول سكر  2
 ؟ الھوائي العنب

زرع خالیا عضلیة ضمن محلول سكر  3
عنبال نقص سكر العنب في الوسط  الھوائي 

 .  نـوظھور حمض اللب
  

  .أكمل المالحظة المسجلة  -1
  .فسر ھذه التجارب  -2
 ) .3(و ) 2(قارن بین النتائج المالحظة في التجربتین  -3
 ما ھي الظواھر الحیویة التي یمكن استخالصھا من ھذه التجارب ؟ -4

  :التمرين الثاني عشر 

  :لألغذیة داخل العضویة أجریت مجموعة من التجارب لخصت نتائجھا في الجدول التالي لمعرفة التحوالت التي تحدث 
رقم 

  النتائج بعد المعاملة بالكواشف التالیة  محتوى األنبوب  األنبوب
  حمض اآلزوت  محلول فھلینغ مع التسخین  ماء الیود

  -  -  +  مطبوخ النشأ  1
  -  +  -  مطبوخ النشأ مع اللعاب  2
  -  -  -  ع العصارة المعدیةزالل البیض م  3
  +  -  -  زالل البیض مع اللعاب  4

  .حلل ھذه النتائج  -1
 .حدد اإلنزیم الذي یفكك النشأ *  -2

 .ما ھي النتیجة المتحصل علیھا ؟* 
 .أذكر الخاصیة المدروسة لھذه اإلنزیمات  -3
 .حدد دور العصارة المعدیة في ھذه التجارب  -4

  :التمرين الثالث عشر 

  )ھوائیة و الھوائیة ( جھري وحید الخلیة ، تعیش حیاة اختیاریة خمیرة الخبز فطر م
، و الثاني في أنبوب مغلق و مملوء كلیة     O2غ من الخمیرة في وسطین یحویان كمیة من الغلوكوز ، األول مشبع بالـــ  2نزرع 

  :یھا مبینة في الجدول أدناه نعرض المحضرین لنفس الشروط ، وتدوم التجربة حتى نفاد الغلوكوز ، النتائج المحصل عل
  

  الوسط الثاني  الوسط األول  
  /  غ 1.07  المستعمل O2 كمیة الـ 
  غ 0.45  غ 1.45  المطروحة CO2 كمیة الـ 

  غ 0.46  /  كتلة الكحول الناتج
  غ1  غ 1  كمیة الـغلوكوز المستعمل

  .حلل ھذه النتائج  -1
 ؟  ما ھي الظواھر التي حدثت في كل من الوسطین -2
 ة ھذه الظواھر ؟ما أھمی -3

  



 

 

  :التمرين الرابع عشر 

الجدول أدناه یبین تغیرات كمیة األغذیة في المعي الدقیق من جھة و في الدم من جھة أخرى  ، خالل الساعات التي تلي الوجبة * 1
  :الغذائیة 

سا و 3  سا 3  )ساعات(الزمـــن 
سا  4  سا 4  د 30

سا 5  سا 5  د 30و
  د30و

كمیة 
  األغذیة

  95  80  60  40  20  10  )عتباریة وحدة ا( الدم 
  10  20  30  50  80  90  )وحدة اعتباریة ( المعي الدقیق

  .حلل نتائج الجدول  -1
 ماذا یمكنك استخالصھ من خالل نطور كمیة األغذیة بداللة الزمن ؟ -2
 ا ؟لماذ. إلنقاذ شخص مصاب بالتسمم الغذائي یجب أن نعمل لھ غسیل معدة بسرعة بعد تناول الوجبة الغذائیة  -3
 كیف تفسر ذلك ؟ . م 1بینما السطح الخارجي أقل من   م300تبلغ مساحة السطح الداخلي للمعي الدقیق  -4

  :نقترح ما یلي  2الفرع  1لدراسة شروط حدوث الظاھرة المدروسة في الجزء * 2
  ننزع قطعة معویة و نربطھا من طرفیھا بعد أن ندخل بھا المواد

  ثم نغمرھا في حوض) بروتین ماء ، جلوكوز ، نشأ ، ( التالیة 
  بھ سائل فیزیولوجي ، بعد ساعة نجري تجارب الكشف في الحوض 
  : فنحصل على النتائج المبینة في الجدول التالي  

  
  .حلل وفسر ھذه النتائج  -1
  ذه النتائج أھمیة و ضرورة الھضم ؟كیف تبرز ھ -2

  :التمرين الخامس عشر 

لمعرفة طبیعة و شروط  التحوالت التي تطرأ على األغذیة ، نجري تجارب مخبریة على النشأ ، الشروط التجریبیة و نتائجھا موضحة 
  ) . 1( في الوثیقة 

  ؟) ب ( و ) أ ( ماذا یمكنك استخالصھ من مقارنة نتائج األنبوبین  -1
 ؟) ج ( تكمن أھمیة األنبوب  أین -2
  .اعتمادا على ما توصلت إلیھ استخلص مفھوم الھضم  -3

  

  :التمرين السادس عشر 

  في الدم الوارد و الصادر من العضلة CO2و  O2ــ نقیس محتوى الــ  / 1
  :الجدول أدناه یبین النتائج المتحصل علیھا       

  
  O2  CO2  )مل  100( الدم 

  50.2  19.5  ةالدم الوارد الى العضل
  58.1  11.8  الدم الصادر من العضلة

  من العضلة لوارد و الصادرقارن محتوى الدم ا -1
 كیف تفسر ھذه النتائج ؟ و ما ھي الظاھرة التي تبینھا ؟ -2

  خالیا عضلیة قبل و بعد  عبارة عن تمثیل لمقاطع في 1ــ الوثیقة / 2
  وجین ل ملون خاص تم تلوین الجلیكو باستعما)النشاط(التقلص 

  .حدد الشكل الذي أخذ قبل التقلص ، وبعد التقلص  -1
 ماذا تستخلص ؟. قارن كمیة الجلیكوجین في الحالتین  -2
 كیف تفسر ھذه النتائج ؟ -3
  

3 3 
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المكونات في 
  القطعة المعویة

نتائج 
  الكشف 

  یوجد  جلوكوز

  ال یوجد  نشأ

  ال یوجد  بروتین 

  یوجد  ماء 

 



 

 

  :التمرين السابع عشر 

  .تبین نتیجة ترسیب مكونات الدم بالطرد المركزي )  1( ـــ الوثیقة / 1
  .تعرف على مكونات الدم المشار إلیھا بأرقام  -1
 ما مصدر و مقر اللون األحمر للدم ؟ -2

  بمالمسة الھواء ) قان (  فاتح یكون لونھ أحمرننشر دم طازج على جدران حوجلة زجاجیة * ـــ / 2
  نسحبO2  یستعید لونھ ) قاتم ( من الحوجلة یأخذ الدم لونا أحمر دكنا  

  .بمجرد دخول الھواء للبالون      
 .فسر تغیرات لون الدم   -1
 .ث بمعادالت كیمیائیة وضح ما حد -2
 اعتماد ا على ھذه المعطیات ما لون الدم الداخل للرئتین و الدم الخارج منھما ؟ -3

  :التمرين الثامن عشر 

  . الكواشیركور عند الفطام حیث تعتمد تغذیة الصغار على المانیوك یظھر مرض 
  :انیوك الجدول أدناه یعطي التركیب الكیمیائي لكل من حلیب األم المجفف و الم

  دسم  سكریات  بروتید  غ 100التركیب لـ 

  30  55  11  حلیب األم

  0.2  86  2 - 1  المانیوك

  في رأیك ما ھي مظاھر ھذا المرض ؟ -1
 ما ھو السبب الحقیقي لھذا المرض ؟ -2
  بماذا تنصح األطفال المصابین بھذا المرض ؟ -3

  :التمرين التاسع عشر 

  )ساعة  24( یة خالل یوم كامل تبین نتائج توزیع كمیة األغذ)  1( الوثیقة 
  : 2و مج 1مج لمجموعتین مختلفتین من األشخاص 

  .انطالقا من المنحنى  1حدد عدد الوجبات الیومیة للمجموعة  -1
 .قارن بین تناول الغذاء بالنسبة للمجموعتین  -2
 14بعض األشخاص یتناولون الغذاء بعد الساعة  -3
 ما رأیك في ھذا السلوك الغذائي ؟   
   إجابتكوعتین عرضة لمرض السمنة ؟ معلال أي المجم -4

  :التمرين العشرون 

  :على األغذیة أجریت التجربة التالیة ) األمیالز ( إنزیم اللعابین  لغرض معرفة تأثیر 
  النتائج  الشروط التجریبیة  التجربة

 إنزیمنضع في أنبوب اختبار كمیة من زالل البیض ، و نضیف إلیھا   1
  لم یتغیر مظھر زالل البیض  م 37مام مائي درجة حرارتھ و وضعت في حاألمیالز 

2  
نضع في أنبوب اختبار كمیة من زالل البیض ، و نضیف إلیھا إنزیم 

و وضعت في ) وسط حامضي ( الببسین و قطرات من حمض كلور الماء
م 37حمام مائي درجة حرارتھ   

  تغیر مظھر زالل البیض

3  
لبیض ، و نضیف إلیھا إنزیم نضع في أنبوب اختبار كمیة من زالل ا

) وسط قاعدي ( البروتیاز و قطرات من محلول ھیدرو أكسید البوتاسیوم 
م 37و وضعت في حمام مائي درجة حرارتھ   

  تغیر مظھر زالل البیض

 
  .حلل النتائج التجریبیة  -1
 ماذا تستنتج ؟ -2

 
 الوثیقـــــــــــــــــة : 1

 

 
 الوثیقــــــــــة : 1

 



 

 

  :التمرين الواحد و العشرون 

  بالغرام لكل واحد كیلوغرام من العضلة خالل ثالث وضعیات مختلفة یوضح الجدول التالي كمیة الغلیكوجین مقدرة 

  بعد ساعة  دقیقة 30بعد   0ز  
العضلة في 
  18  18  18  حالة راحة

خالل العضلة 
  14  16  18  نشاط خفیف

خالل العضلة 
  0.5  10  18  نشاط كثیف

  .حلل محتوى الجدول  -1
 .لماذا یختفي تقریبا بعد نشاط كثیف  اشرح لماذا تنخفض كمیة الغلیكوجین أثناء تقلص العضلة ، و -2
 ؟ كیف یتغیر استھالك غاز األكسجین في ھذه الوضعیات - 3

  



 

 

 :الجواب األول 
  .المعي الدقیق ألنھ یحتوي على الزغابات المعویة : الجزء ھو  -1
  .الزغابة المعویة : ھو ) س ( العنصر  -أ  

  :الرسم التخطیطي  -ب
  : ھي  –الدم  –) س ( العناصر الغذائیة التي تنتقل مع العنصر  -أ -2
  .ح المعدنیة الماء و األمال –السكریات البسیطة   –األحماض األمینیة   
  :الرسم التخطیطي  –ب    

 
 
 
 
 
 
 

 
  

  
  
  
  

  :الجواب الثاني 
  آلیة في الفم نتیجة األسنان                                                           : التحوالت  -1

  )الذي یحول البروتین إلى متعدد الببتید  بالبروتیاز(كیمیائیة جزئیة في المعدة                 
  )      بالبروتیاز المعوي و البنكریاسي(كیمیائیة كلیة في األمعاء الدقیقة                 
  نقص البروتینات في الراتب الغذائي یتسبب في نقص البناء و الترمیم للعضویة      -2
  

 :ثالث الجواب ال
                    فیتامینات الدسم :ض دسمة و غلیسرول أحما –النشویات :سكر العنب  –البروتینات :أحماض أمینیة :أصل ھذه المغذیات  -1
  سیلیلوز -ماء و أمالح  –

  :المسار الذي تسلكھ ھذه المغذیات  -2    
  )الطریق الدموي ( ماء و أمالح   -فیتامینات   -سكر عنب   -األحماض األمینیة* 
 ) -اللمفاوي  –الطریق البلغمي ( غلیسرول  -أحماض دسمة  * 
 .یلوز یطرح مع الفضالت الصلبة السیل* 

  جزیئاتھ كبیرة  الدقیق ألن السیلیلوز غذاء مركبلم یمتص على مستوى المعي :سبب غیاب السیلیلوز من الدم یعود إلى   -3     
 ) .ال توجد إنزیمات نوعیة لھ (  غیر قابل للھضم        
  

 : الرابعالجواب 
  .الكبد  -6أوعیة دمویة     -5طریق دموي    -4طریق بلغمي    -3ورید بابي كبدي   -2أوعیة بلغمیة   -1: البیانات  -1

  .ورید البابي الكبدي ) : B(القناة البلغمیة الصدریة                         النقطة ) : A(النقطة                         
  .ل اضطراب التغذیة بسبب عدم مرور األحماض الدسمة و الغلیسرو:    )A(النقطة  -2     

  )المغذیات ( توقف التغذیة تماما ألن الطریق ینقل بقیة مركبات الكیلوس ) :   B(النقطة          
  .و تخزین الجزء الزائد على شكل غلیكوجین ) ل /غ1( یمر الطریق الدموي بالكبد لضبط نسبة السكر في الدم ثابتة  -3     
  

  
  

 
 



 

 

 : خامس الالجواب  
  .د االنثناءات المغطاة بالزغابات المعویة أنجز المقطع في معي الدقیق لوجو -1
  شریان دموي  - 5غدة معویة       -4طبقة مخاطیة       -3زغابة معویة      -2انثناءات      -1: البیانات  -2

 عضالت المعي   -10 -9طبقة خارجیة       -8ورید دموي       -7وعاء لمفاوي    -6                      
 .ألن االنثناءات موجودة على السطح الداخلي  للمعي الدقیق ) . 1( االتجاه الصحیح ھو  -3
 .تحمل الزغابات المعویة التي تمتص سائل الكیلوس )  1( دور العنصر  -4
 :یتكون مقطع في المعي الدقیق من الخارج إلى الداخل  من  -5

  طبقة خارجیة تحیط بالمعي الدقیق. 
 یق الدودیة طبقة من العضالت التي تسمح بحركة المعي الدق  
  طبقة مخاطیة تحوي العدید من الغدد المعویة ، واالنثناءات التي تحمل الزغابات المعویة حیث تقوم بامتصاص المغذیات ، كما

إلى القلب  ) حماض الدسمة و الغلیسرول ما عدا األ( أن الطبقة المخاطیة تتصل بشبكة من األوعیة الدمویة تؤمن نقل المغذیات 
 .ة تتكفل بنقل نواتج ھضم الدسم و أوعیة لمفاوی

 :السادس الجواب 
  .عملیة ھضم النشاء وتحویلھ إلى سكریات بسیطة : الظاھرة ھي  -1
  سكر الجلوكوز:  02الوثیقة _ سكر المالتوز :  01الوثیقة _سكر النشاء : 03الوثیقة :ترتیب المراحل  -2
   رازإنزیم السكا_ إنزیم األمیالز :العامل الكیمیائي المسبب   -3     

  :السابع الجواب 
 المعي الدقیق  -4الكبد     -3المعدة   -2المرئ   -1: البیانات  -1    
  المؤطر ھو جزء من المعي الدقیق4العنصر رقم  -2  
  سطح تماس واسع  -غزارة الشعیرات الدمویة        -وجود االنثناءات       -:   الخصائص البنیویة للمعي الدقیق -أ   
  .فة األساسیة ھي امتصاص المغذیاتالوظی -ب  
  تسمح ھذه البنیة المتمیزة بامتصاص كبیر كاف،وجید للمغذیات التي یحتاجھا الجسم: العالقة بین البنیة والوظیفة -ج         

 :الجواب الثامن 
  .كریات الدم الحمراء  -3كریات الدم البیضاء     -2البالزما     -1: البیانات  -1
  .الصفائح الدمویة  :المكون الناقص ھو  -2
كلما ارتفعنا على مستوى سطح البحر تنقص كمیة األكسجین و بالتالي زیادة عدد الكریات الحمراء أي زیادة : تحلیل النتائج  -3

HB   الذي ینقل األكسجین  
  .الكریات الحمراء تنقل األكسجین لوجود الھیموغلوبین : النتیجة  

  :الجواب التاسع 
 ) : 1 (التجربــــــــــة 

  :التجارب الشاھدة  -1
نضیف قطرات من محلول فھلینغ إلى كمیة من مطبوخ النشأ ثم نسخن فنالحظ عدم تشكل الراسب :  1التجربة  -

  ) .سكر غیر بسیط ( األحمر اآلجوري ، فالنشأ سكر غیر مرجع 
اسب أحمر أجوري ، دلیل نضیف قطرات من محلول فھلینغ إلى محلول المالتوز ونسخن فنالحظ تشكل ر:  2التجربة  -

  ) .سكر بسیط ( على أن سكر المالتوز سكر مرجع 
و المعاملة بمحلول فھلینغ للتأكد ) .أ ( المعاملة بماء الیود للتأكد من غیاب النشأ في األنبوب : في الخطوة األولى  -

 ) .ب ( من غیاب السكر البسیط في األنبوب 
مقارنة النتائج التجریبیة المتحصل علیھا بالتجارب الشاھدة للوصول إلى تأثیر اللعاب : الھدف من ھذه التجارب الشاھدة ھو *   

 على سكر النشأ 
 : تفسیر النتائج  -2

ظھور الراسب األحمر اآلجوري دلیل على وجود سكر بسیط و ھو المالتوز ، الذي نتج على ) :  1( الخطوة   -1
 ) .الز اللعابي األمی( تفكك سكر النشأ بفعل مادة موجودة في اللعاب 

 .بقاء اللون األزرق البنفسجي دلیل على وجود النشأ الذي لم یتفكك لغیاب اللعاب ) :  2( الخطوة  -2
  .الفــــــــم : مقر حدوثھ في العضویة ھو . الھضم الكیمیائي للنشأ : الظاھرة ھي  -3
 ) .الھضم اآللي ( التحوالت اآللیة *   - 4

 .غذیة بتقطیعھا و سحقھا وتسھیل تأثیر إنزیم األمیالز اللعابي و بقیة العصارات الھاضمة تبسیط األ: الھدف منھا *        



 

 

تحدث التحوالت اآللیة في الفم نتیجة األسنان وتقلصات عضالت الفك السفلي ، و یقوم اللسان بقلب اللقمة التي تم *        
لى المرئ وتنزلق بفضل تقلصات عضالت جداره التي تنبسط ترطیبھا باللعاب ثم دفعھا إلى البلعوم ، بعدھا تصل اللقمة إ
  .أمام اللقمة و تنقبض ورائھا لتدفعھا تدریجیا نحو المعدة 

تفتت البیض یرجع إلى احتواء العصارة المعدیة على إنزیم البیبسین الذي فكك البروتین : التفسیر ) : 2( التجربــة 
 الموجود في البیض 

  ) .إنزیم الرنین ( احتواء العصارة المعدیة على إنزیم آخر الذي یخثر الحلیب : علومة ھي الم -                   
  ) .األثني عشر ( تصب العصارة المعثكلیة على مستوى العفج   -1) : 3( التجربـة 

 .) وسط قاعدي ( تجعل الوسط في العفج مالئم لعمل اإلنزیمات : دور العصارة الصفراویة  -2               
تفكك زیت الزیتون إلى أحماض دسمة و غلیسرول بفعل إنزیم اللیباز المتواجد في العصارة : التفسیر  -3                

 . المعثكلیة 
 ھو مجموعة التحوالت اآللیة و الكیمیائیة التي تطرأ على األغذیة العضویة في األنبوب الھضمي بھدف :  تعریف الھضم

 .المتصاص لتصل إلى الدم تبسیطھا إلى مغذیات سھلة ا
 :العاشر الجواب  

الت ثم القلب ثم یزداد حجم األكسجین المستھلك بزیادة نشاط العضو و یكون الفرق كبیرا في العض:تحلیل النتائج التجریبیة -1
  األعضاء األخرى 

  ) .األكسدة الخلویة ( دور األكسجین ھو حرق المغذیات من أجل توفیر الطاقة  -2
 .اد نشاط العضو زاد استھالكھ لألكسجین ، ویختلف ھذا االستھالك من عضو آلخر حسب دوره في الجسم كلما ز: النتیجة  -3

 :الحادي عشر الجواب  
  .نقص سكر العنب في الوسط و ظھور بخار الماء و غاز ثاني أوكسید الكربون  -:إكمال المالحظات  -1

  .و ظھور كحول و غاز ثاني أوكسید الكربون نقص سكر العنب في الوسط   -                              
 :تفسیر التجارب  -2
  حدث تنفس للنسیج الحیواني تم خاللھ استعمال سكر العنب و غاز األكسجین إلتمام النشاطات الالزمة لھ :  1التجربة

 .ونتج عن ذلك طرح لغاز ثاني أوكسید الكربون و بخار الماء كفضالت 
  تم خاللھ استعمال سكر العنب في غیاب غاز األكسجین ونتج عن  -تخمر  -حدث تنفس ال ھوائي للخمیرة :  2التجربة

  .ذلك طرح لغاز ثاني أوكسید الكربون و كحول كفضالت 
  حدث تخمر إلنتاج الطاقة من سكر العنب و نتج عن ذلك مادة عضویة ھي حمض اللبن :  3التجربة .  
  .مع فطر الخمیرة تشكل من تحلل سكر العنب كحول ویدعى ھذا التفاعل بالتخمر الكحولي  2التجربة في  -: المقارنة  -3

مع النسیج العضلي تشكل من تحلل سكر العنب حمض اللبن ویدعى ھذا التفاعل بالتخمر  3في التجربة  -                    
 .اللبني 

 .جین تنفس ھوائي في وجود األكس -: الظواھر الحیویة ھي  -4
 :و ھو نوعین   -تخمر  –تنفس الھوائي في غیاب األكسجین  -             
  تخمر كحولي في األنسجة النباتیة *  تخمر لبني في األنسجة الحیوانیة        *                                       

  :ثاني عشر الجواب  ال
 نحمض األزوت كاشف للبروتی –محلول فھلینغ كاشف للسكر البسیط  -ماء الیود كاشف لسكر النشأ  

  :تحلیل النتائج  -1
  تفاعل ایجابي مع ماء الیود داللة على وجود سكر النشأ : األنبوب األول.  
  تفاعل سلبي مع ماء الیود داللة على اختفاء النشأ ، وظھور سكر بسیط لوجود تفاعل ایجابي مع محلول : األنبوب الثاني

 .فھلینغ 
 ) .سكر مالتوز ( فكك إلى جزیئات أبسط أي أن النشأ قد تحلل أو ت                           

  تفكك ( زالل البیض مادة بروتینیة تفاعلھا مع حمض األزوت كان سلبي داللة على اختفاء البروتین : األنبوب الثالث( 
  تفاعل ایجابي مع حمض األزوت داللة على وجود البروتین : األنبوب الرابع. 

 -المالتوز  –سكر الشعیر : النتیجة المتحصل علیھا ھي  . -لعابین ال –األمیالز : یفكك النشا ه  الذي اإلنزیم -2
 .نوعیة عمل اإلنزیمات ، حیث أن لكل مادة غذائیة إنزیم خاص بھا : الخاصیة المدروسة ھي  -3
 .دور العصارة المعدیة أنھا تحتوي على أنزیم البروتیاز الذي یفكك البروتین  -4
 

  



 

 

  : ثالث عشرالجواب  ال
غ ، ففي الوسط األول  الھوائي استھلكت الخمیرة الـ  1في الوسطین تم استھالك نفس الوزن من الجلوكوز : ج تحلیل النتائ -1  

O2  و طرحت الـCO2    أي تم ھدم الجلوكوز ھدما كلیا ، أما في الوسط الثاني الالھوائي طرحت الخمیرة الــCO2  دون
  .ھدم جزئي  و أنتجت كحول ، أي تم ھدم الجلوكوز O2استعمالھا للـ 

  )تخمر ( تنفس الھوائي : تنفس ھوائي أما الوسط الثاني : الوسط األول : الظواھر التي حدثت في الوسطین  -2
  .إنتاج الطاقة الالزمة لمختلف النشاطات : أھمیتھا ھو  -3

  :رابع عشر الجواب  ال
  1-   و بالمقابل تزداد في الدم و 10إلى  90اعات من س 5كمیة األغذیة تنخفض في المعي الدقیق إذ تنتقل خالل : التحلیل

  .بعد الوجبة الغذائیة  80إلى  10اللمف فتمر خالل نفس الزمن من 
إن التطور المتزامن و المتعاكس لألغذیة في كل من المعي و الدم یدل على مرورھا و انتقالھا من المعي الدقیق  إلى الدم و  -2

 .ھذه ظاھرة اإلمتصاص المعوي 
 .ال یصل التسمم الغذائي إلى المعي الدقیق و ینتقل إلى الدورة الدمویة مما یسبب اضطرابات خطیرة في الجسم  لكي -3
ألن الجدار الداخلي للمعي الدقیق مبطن من الداخل بمخاطیة تبدي انثناءات عرضیة تدعي التجعیدات و التي تحمل عدة  -4

  زغابات معویة
 1-  وكوز و الماء في الحوض داللة على انتقالھما لصغر حجم الجزیئات ، أما عدم وجود كل من وجود الجل: التحلیل و التفسیر

 .النشأ و البروتین في الحوض یدل على عدم انتقالھما من القطعة إلى الحوض و ذلك ألنھما مركبات ذات جزیئات ضخمة 
یرة فقط ھي التي تمر عبر جدار المعي ظاھرة االمتصاص تتوقف على حجم الجزیئات، أي الجزیئات الصغ: ضرورة الھضم  -2

  .الدقیق، و عملیة التبسیط الجزیئي لألغذیة المتناولة تتم أثناء الھضم 
  :خامس عشر الجواب  ال

نستخلص أن اللعاب لھ خاصیة التحویل الكیمیائي للنشأ المطبوخ في الخبز إلى سكر بسیط ، أي حدثت عملیة تبسیط  -1
  .زیم اللعابین جزیئي للنشا باللعاب بفضل ان

كشاھد تمكن أھمیتھ في تأكید أن اللعاب ال یحتوي على السكر و بالتالي مصدر السكر البسیط الوحید ) ج ( دور األنبوب  -2
 .ھو الخبز 

 .بفعل اإلنزیمات  –المركبات الضخمة  –تبسیط جزیئي لألغذیة : مفھوم الھضم  -3
  :سادس عشر الجواب  ال

و فقیرا   CO2بینما الدم الصادر عن العضلة یكون غنیا بـ  CO2و فقیرا من الــ O2غنیا بالـ الدم الوارد للعضلة یكون  - 1* 
     O2من الـ 

، و ھذه المبادالت تدل  CO2من الدم وتطرح فیھ الـ O2تحدث مبادالت غازیة بین العضلة و الدم حیث تمتص العضلة   -2   
  .على حدوث ظاھرة التنفس 

  .أخذ بعد التقلص )  2( ، بینما الشكل )  1( الشكل : التقلص ھو  الشكل الذي أخذ قبل -1* 
نما بعد التقلص تقل شدة التلون و ھذا یعني أن كمیة الغلیكوجین في یب قبل التقلص یكون المقطع أكثر تلونا: المقارنة  -2   

  .الخالیا العضلیة بعد التقلص تنخفض 
  ) .نشاطھا ( ز الذي یتحرر من تفكیك الغلیكوجین من أجل القیام بتقلصھا الخالیا العضلیة تستعمل الجلوكو: التفسیر  -3

  :سابع عشر الجواب  ال
  .كریات حمراء  -3كریات بیضاء و صفائح دمویة       -2)   المصورة ( البالزما  -1: البیانات   -1* 
 .كریات الحمراء اللون للدم یعود لصبغة حمراء ھي الھیموغلوبین موجودة على أسطح ال مصدر ومقر  -3
 O2حیث یكون اللون أحمر فاتح بتثبیت الـ  HBعلى صبغة خضاب الدم  O2تغیر اللون یعود لتثبیت : تفسیر التغیرات  -1* 

 و العكس 
 :   المعادالت الكیمیائیة  -2    

  .  O2ن یكون أحمر فاتح ألنھ غني بـ ، بنما الدم الخارج من الرئتی O2الدم الداخل للرئتین یكون أحمرا داكنا ألنھ فقیر من  -3    
  :ثامن عشر الجواب  ال

  )انتفاخ البطن ( للماء في الجسم  نمو غیر عادي ، وھن عضلي ، توزع غیر متماثل: مظاھر ھذا المرض  -1
 نقص في كمیة البروتین حیث بمقارنة التركیب الكیمیائي لحلیب األم و المانیوك یتبین: السبب الحقیقي لھذا المرض ھو  -2

 إن ھناك نقص في  المحتوى البروتیدي للمانیوك
  .احترام تغذیة متوازنة و كاملة  ، تغذیة الطفل بحلیب األم الذي لیس لھ بدیل : النصائح ھي  -3

  

HB + 4 O2                   HBO8 



 

 

  :تاسع عشر الجواب  ال
 4وم ھو قمم في المنحنى لكمیات الغذاء المتناولة و ھذا یعني أن عدد الوجبات الغذائیة في الی 4یوجد ) :  1( المجموعة  -1

  .وجبات 
تأكل قلیال لكن طیلة الیوم بدون وقت ثابت ، فھم یأكلون قلیال في منتصف النھار و كثیرا في المساء ، ) 2(أفراد المجموعة  -2

إلى وجبات یأكلون بانتظام ، وراتبھم الغذائي مقسم ) 1(نما أفراد المجموعة یب 18و الوجبة األكثر أھمیة عند الساعة 
 .أساسیة و منتظمة 

 . 14یحدث تخزین للشحوم في اللیل بسبب قلة النشاط بعد الساعة  -3
  .تكون عرضة للسمنة أكثر و ذلك بسبب سلوكھم الغذائي الغیر منتظم و العشوائي في تقسیمھ )  2( المجموعة  -4

  :العشرون  الجواب  
  : تحلیل النتائج  -1

  ة البروتینیة إنزیم األمیالز لم یؤثر في زالل البیض ذو الطبیع: األنبوب األول  
  وسط حامضي ( إنزیم الببسین یفكك البروتین إلى متعدد الببتید في المعدة : األنبوب الثاني. ( 
  وسط قاعدي ( إنزیم البروتیاز یفكك البروتین إلى أحماض أمینیة في المعي الدقیق : األنبوب الثالث ( 

ص بھا فمثال األمیالز یؤثر في سكر النشأ و ال یؤثر في عمل اإلنزیم نوعي حیث أن لكل مادة غذائیة إنزیم خا: النتیجة  -2
  .البروتین  

  :الواحد و العشرون   الجواب
  بزیادة نشاط العضلة یزید استھالك الغلیكوجین : تحلیل محتوى الجدول  -1
مكثف تنخفض كمیة الغلیكوجین أثناء تقلص العضلة  الستھالكھ من طرف الخالیا العضلیة ، و یختفي تقریبا بعد نشاط  -2

 لزیادة التنفس إلنتاج طاقة إضافیة 
  . O2زیادة استھالك الــ : في ھذه الظروف المرتقبة یتغیر استھالك األكسجین  -3

 
 



        :       :       :       :       التمرين األول التمرين األول التمرين األول التمرين األول 
������ ���	
� ا��� �� ������ ر��� ������� �
 .              ���� ا����� ا

1��� � ���  . ـ اآ
& ا%��$�ت ا�"�ر إ
2������  . ـ أذآ, $�+ ا*�
	��� ا
3���	

� �"�, إ3 �2وث ا�  .������  ـ ا�
�,ج �5 ا����� ا2*�4 ا

        ::::التمرين الثاني التمرين الثاني التمرين الثاني التمرين الثاني 

29ي ���7,و��ت�� �:�

2;� �� ا*�
	��� ا������ ��7$�ت �� 

  �2د ا�+ ا����2 ا?ول ؟ -1

��� ��Cه,A ؟ -2� ���� ����
��+ ا����2 ا?ول 2DEث �:��� ا �  ��2 ا;
,اق ا	,ا��

     التمرين الثالثالتمرين الثالثالتمرين الثالثالتمرين الثالث : : : :
�E��2   ���� ا����� ا���H ;��� �5 ا��EG ا

 1- Iو ���J�           4إM1 3 ا%��$�ت ا�2Dدة �J�5,ف ��3 ا���� ا

O �,����ت �������-2��P���2 إ� �E�QJ. �2د دوره� �� ا  

        ::::التمرين الرابع التمرين الرابع التمرين الرابع التمرين الرابع 
 �Rر �����TUو ا��7,و��ت ��E�QJ  ر��� �������C�01�, ا.  

1- �����  .اآ
& ا%��$�ت ا�,��R ��3 ا
2- ��	
� ا��� �� �E�QJ Tو �U �� ه� ا��Cه, ا2ا� ��3 أن ا

 ا?�XPم اE,U%� ؟     
  أذآ, �,5�I ا���5 �5 ا?�,اض ا?;,ى ؟ -3
[ دور ا%����Jت أ���ء ه]ا اTUو -4G; 5� ^I�� ������� ���ر T	$أ  

        ::::التمرين الخامس التمرين الخامس التمرين الخامس التمرين الخامس 
��;�� �%��� �QE �J
"� 2R�� 3�� ع�I�� ع ��, �� أ;] إ$�ء,X� 

  .��� �X��، ��,X� A2E &DXE ]�JP+ ا*$�ء ��3 ا?رض
� اG; ��%9Jل ه]A ا�Dد����� �, -��,� ������ و�a:� ���[ ا%��$�ت، ��Xر ا�.  

        ::::التمرين السادس التمرين السادس التمرين السادس التمرين السادس 
���� ]7X� 2J� O .�cُ& �5 ����] آ
���  ��,ة ����J ��3 د�
,A ���م �]

  ��$�ع ه]A اD,آ�؟) أ
� ا9J%�� ?داء ه]A اD,آ�) ب��,� ������ ��Xر ا�,� 5��.  

        ::::التمرين السابع التمرين السابع التمرين السابع التمرين السابع 
 &�fأ �:c ]c��� ,إ� ]
�24و�2J .  ،��آ
:�XU� 3 ا	,ح ���ء ا�D:�� ��+ �	,ح �� رآ% � hآ�� أ� i�:
 . ���� ا��,ت ا����� ا�	,و�� وا$

1-�E�QJ� �%X��� ��
� ا�Cه,ة �M ذآ, أه��� .  
2-���J

�%M� G اX� ا?�,اض A[ر ه��a دي�:
 �:��]ا ا ���2�� �
  . ��ه� ا�4�9^ ا

   : : : :تمرين الثامنتمرين الثامنتمرين الثامنتمرين الثامنالالالال
jP�:� �:$و أ �Jن د�G�X� ب�D9� 2E2k h�� ���� lJ%� �� ��E2������ c?:�ل �Rد��5 �5 ا	��ب، ��m ��3 ا�Rأ �:�f ���� �� . 

�]A ا?�,اض -1 G��J� 2مR.  
 آ�57�E n �	�%��؟ -2

        ::::التمرين التاسع التمرين التاسع التمرين التاسع التمرين التاسع 
���
 :إ�O ا���JIت ا

  .ة ��:Tت ـ و أ$�X� i, �� ا�,P�� qE ك ��%[ ���ر1
2A3 إ$��ذ  . ـ رأOk�E �9�k iE ��3 اU,ق �� ا%�X� ,Dر�i إ
3A�D$ 2رت
��� O�E2f ـ $�داك .  
4Mc�� ء�Q  . ـ أOIّ,J� 2�� O���� iQ�s �	 ة 


G�J أر�Rم ا���JIت �2ّد �J�%cأ X� ل)$�ع(ـ�J�?ا A[ه .  

2;�� �� �2وث ه]A ا?��Jب�� ا9J%�� �� ا���+ ـ �ّ�� �,�� ������ �%X+ اf��J, ا��,   ل، �2E2D� M ا�	�A ا

        ::::التمرين العاشر التمرين العاشر التمرين العاشر التمرين العاشر     

���� ����JI �,��ن �� TEول�JXت ا%�Jض �X%%� ا 3
J,ض ا��س ;Gل ��9 اn�9 إE �� آ��,ا.  

  1-�	���
��ب ا  . �2د أ�,اض ا*

��ب-2    . �X, �%& زوال ا*
  .   �� ه� $�ع ه]A ا*�
	��� ؟-3  

        ::::لحادي عشرلحادي عشرلحادي عشرلحادي عشرالتمرين االتمرين االتمرين االتمرين ا
 )أ ، ب ، ج ( I ��G� ��E2:�دع    

-  ��J�%c ��2 أ:Q  .ا

 ��f ا��2غ ��] ����  -X� ��2 ب:Q  .ا

 ��f ا��2غ و ا���ع ا"�آ� ��] ����  -X� ��2 ج:Q ا

M�c �%� 
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J,ف ��3 ه]A اQ:�دع ا���G دون ا�	�ء إDE,"� 3�� ؟ و� ي ��E,c ؟ -1 ه� 57�E ا
2- ���� و;2�P T ا,�P ا�� �� T:��� ��QJ� ���	
x� ، ��2:I �7ن ذXE O%& ا� 3  
�:T ؟ •�� &�	
X� �
 �� ه� اQ:�دع ا

� ������J� iD ا�:T ؟ •  �� ه� ا?��Qء ا:���� ا
3-  ����X�%yD �5 ا�RGJ ا���Pدة ��5 ا	�2 وه]A ا?��Qء ، $�
�ر إ�2ى اQ:�دع ا�Gث ا. 

�ره� ؟ •�$ �
 �� ه� اQ:��2 ا
• 

2;� �� ه]A ا�RGJ ؟ �� ه� ا� �

",��DE ا
�����D� M�� �5 أ�P إa��ر اf��J, اX$ �
  	�رب ا%���X ا

� ������ �M��P ]��� +�X ا%��$�ت �,� �����          .  

        :::: عشر  عشر  عشر  عشر الثانيالثانيالثانيالثانيالتمرين التمرين التمرين التمرين 
 O  .آ��X� i, �� ا"�رع و �	 ة ��iJ ��%[ ا��Xرة ��:Tت إ3 ا,n�f ا�	�ور 


� i�R ��� آ���X� n �,آ�  -1  .؟ ��� ذO ) رد ا:�J ( ا�:T ا

2;�� �� �2و�[  -2�� اf��J, ا�  
 .�� ه� ا2ور ا]ي �Rم �[ آ� ��9, ����  -3

        :::: عشر  عشر  عشر  عشر الثالثالثالثالتمرين الثالتمرين الثالتمرين الثالتمرين الث
    آ,�E د���Q�� �Eء �
2Jدة ا��ى �� �,��� �5 $"�ط) 1(���� ا����� *  أ

 ������ �� ��E�Q ��� ، أ�� ا
E �J�%c )2 (ءTP ���
� h:�   
  .$�ع ا���� اG; ����Xل $:h ا�"�ط 

  .�J,ف ��3 ا�"�ط ا���J ����9 �,ا��[ �,����ت �������  -1
2-  �E�QJ  .��5 ا�RGJ ا���Pدة ��5 ���� ه]A ا��EG و دوره� �� ا

| ؟ -3�
X� 5 ��ذا�
���� ا�
��دا ��3 ا


f��� �;2, أ;,ى �� أ�s& ا?���ن ��7ن ا�Cه,ة ا�2رو�� �� اX{ال اs q��X* ب� O[ �E�QJ7%
�,�E �� ا� ME,X
��7, ا�, آ���� ���و�� ا
 ��
���و�. 

� ب  ) BK(���9 آ�خ �J�
  . ��,ض ا�X  �;�, ا���DE��f اB.C.G ( 5� �E�QJ( ه� �7
�,X� �I,�� �E%& �,ض ا�X  و ا
 ��

	,E%�� ����� �� ا���+ ا      :ا���ات ا

 *�J�
	,�� ؟�� ه� ا
�4| ا$ �9 �5��
X�  ��� ا
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        :::: عشر  عشر  عشر  عشر رابعرابعرابعرابعالتمرين الالتمرين الالتمرين الالتمرين ال
 �� ���
Eو ، �:I,
 آ 5� 2���G �,آE 5�J� �%9� T	,ي ا�%�& �lJ ا:�f�Dت ، �5 ���� ا��h7J ا�:  


,;�� ، و ��ا���-X� أو ��2
� ]R��و ��أو آ, �   E	�h ا"�� ���c 3و
��:X��QJ ا:�] �QE ��%c �R,��  �E�R ,�s ��,Q,ب ا��, ا  ) �7"  )ا

�]A اQ,�� ؟-1 �J:
��� رد اE ����   
   �� ���, ا"�� ��3 رد ��J[ ؟ ��ذا ؟-2
3- ]�,� �� رد ا:�J ه]ا ��   
4- ���	
  . أذآ, ����5 ��2 ا�$�Xن �� $:h ا��ع �5 ا*�
  . أذآ, أه��� ا*�
	��� ا�2رو�� -5

  

        ::::التمرين الخامس عشر التمرين الخامس عشر التمرين الخامس عشر التمرين الخامس عشر 
 ����� .إ�O ا����� ا���DI �� ا"�7 ا

  
�"�5�9 ؟ -1 T	��� اJ�  �� $�ع ا
� ��2 ا"�5�9 ؟ -2J�  ���ذا �:R ,X%�ل و ر�l ا
� ؟            -3J�� ر�l ا�� �� ���	
 �� $�ع ا*�

        ::::التمرين السادس  عشر التمرين السادس  عشر التمرين السادس  عشر التمرين السادس  عشر 
 5��R M��$ ) أ ، ب ( +�
�DX& ا,�P ا��%�� ، ��Tوع ا2) أ ( �5 اD,آ� وذO �,����� ، ���� أن ا� ، +R �7 3�����غ ، �� $��م ��;T ا,�P ا��:�� ا

 +� .9E,خ ) ب ( آ�� أن ا
1-  5���  )أ ، ب( �X, ردود ��J آ� �5 ا

	,�� ؟ -2
| �5 ه]A ا�
X� ذا��  
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        :::: عشر  عشر  عشر  عشر السابعالسابعالسابعالسابعالتمرين التمرين التمرين التمرين 

2;�� �� �2وث $�ع �5 ا?��Jل ، $	,ي ����X �5 ا�
",��DE ا
	�رب ��I 3:�دع �kآ�� �J,�� اf��J, ا ا

• 3  .���DI �� ا	2ول   : ا��X�X ا?و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1- 5�
�%E,	
  .3وX�2, ا��C�Gت ا�X	�� �� ا

	�رب  -2� O
   )4-(1و ) 3-1(و )2-1: (�5 ���ر$


| ؟�
X� ذا��        
  
•   ��$�� :ا��X�X ا

�k ��2:Qآ�- �E,�C��  $"2�P q ا:�] ا?5�E �5 ا����� ا�� �  
-��J$ �2 �� $%2J اGQJت و $D,ر ا9J& ا�رآ� ��	   $,�M ا

 ������ &9J  . ر��5�c أ و ب و$��M ا
  


	�رب ���DI �� ا	2ول   :ا
  
  
  
  
  
  
  
  

  �� دور ا,��5�c أ و ب ؟ -1
2-  |4�
�
| ؟. �X, ا�
X� ذا��  
 �� ه� ا9�J, ا,ا�+ ؟ -3


	�رب ا�
�,ج  •GX�� ا O
 :�G; 5ل درا�
- �J:
	�رب ا����Xا . ا�2روس �� ا
-  ]�� ��;2
�
",��DE ا .اf��J, ا

        :::: عشر  عشر  عشر  عشر ثامنثامنثامنثامنالتمرين الالتمرين الالتمرين الالتمرين ال
  

 �����   ��Qا ���X ��2 ا�$�Xن ) 1( ���� ا
����

", �� ه]ا ا�QJ ا���XP �XDت ���  

  
1-  ������  .أ�+ ���ا$� ����%� 
  ؟) ع(و ) س(��ذا ���� ا	���Xت  -2
 �� دوره� ؟ -3
4-  ���X	  و��MI �� ��ض �[ ���4 ���ي )ع ( $�Tع ا

 ���X	�� �9
�7
,ود �	�,ي �� ا��n ا9J%� ا  UE,ز ا
 ����J� 2ةk ذي +UI q%�E و   

 )                  �����
	,E%� �%�5 �� ا
,آ�& ا  ) )2(ا
 ���

  . �X	� ���k�k 3 را�� ا]�]��ت ا��%�� ا�I,ا��ت آ�,����4 �

  ؟��ذا ���� ه]A ا*�I,ا��ت  •
 ) .ع ( اUQ+ ، ا��n ا9J%� ، ا	���X : �2د دور آ� �5  •
  

  

 

 

 

 
  2: ا	����ــــــ� 

 ���XP ع

  

 01: ا	����ــــــــــ� 



        :::: عشر  عشر  عشر  عشر تاسعتاسعتاسعتاسعالتمرين الالتمرين الالتمرين الالتمرين ال
�د ;Gل ��� ���� ���ر آ��� ا	�Xم ا��Qدة ��2 ا�
  .�5 و*د�[ )  k�,ا 12( ���� ا����� ا

� ا��Qد  -1X	  .�,ف ا
� ا��Qد  -2X	  .MI ر��� ������� ��I^ ��[ ���� ا
�د �X, ا��2D� 3�Dدا �9 -3�� ) ا�:� ( 2ر ا?�XPم ا��Qدة ��2 ا
 �E�Q� 5�9D� 57�E ا�:� �lJ� 5 ا?�,اض �5�D ��7,وب  -4

 .��� ��::� أو ��
� أو �� E:,زA �5 ���م 
  آ�3�X� n ه]A ا����J ؟ �� ا�2ف ���� ؟ •
•  O
��P؟ ��� إ ��2أ ��%��%E ,�k 2اءا �5 أي
  .ا�
•  ��"� 5���9�  .ا?c,اف ��m ز�Eدة $X%� ا?c:�ل ا

�� 5�DE �:�,وس n:�� �� ��k ��] ا�*دة  ��ذا ؟�� �:�O أf%^ ا[  

         : : : :العشرونالعشرونالعشرونالعشرونالتمرين التمرين التمرين التمرين 
  �����   ���ر �2د ا��EG ا��:�و�E إ�, ��5 � ر����1 ا

 2J� ، �
3 �7%
�,�E س ����,ة ا?و 55�� �� M����أ   
%7
�,�E س h:$  ��� 57 ا: ر ��:h ا. 

1-  �$��%  .�X, ا��3�D ا
  .آ�3�X� n ه]A ا*�
	��� ا������ و ��ذا ؟  -2
 �� ه� ���Tات ا*�
	��� ا������ ا��$��E ؟ -3
4- ,f��� ر��a &%� ��� ,X:� ��I,� MI 

 �E�$�� . ا*�
	��� ا������ ا
 

 �����
,ح ���O ا�$ ، ��I,:
 آ�Df 5� 2 ا�2  
1-  �����   .���2 ا
2- ��� �� �%E,U� ا��Qء ��3 ا��EG ا� nآ�  

��,ة ا��$�� ؟ �X	� ���,X�  
  

  

 
        :::: العشرون  العشرون  العشرون  العشرون  الواحد و  الواحد و  الواحد و  الواحد و  التمرين التمرين التمرين التمرين

  

�� رأM��E ���k iE �� ا��ع و�2J �,دد و�:�7, �2د��J� �

��cت  ����� آ�X� i%^ �� ا%D, �7,را اD,آ�ت ا إ* أ$[ و��3 إ�, و;Tة أi��f أ�2E ] 2ك *

E M��fأO  .2ك �2E i%Dك �	 ة دون أن �,2E ذ
1- q%� ��� �J� �7 و�� $�ع ا�"�ط رأ���k iE؟ ). �i%D–  �2دت–�X%^ .(�2د $�ع اD,آ� ا�,ا��� 

O �� آ� �,آ� ا�
��دا إ�� 3��D�I�� 5� q%ت -2��Pإ ���. 
3- 2� .أآ
& ��,ة ��TPة ��� 5�%�� ��X�X ا?�2اث �5 �CD ا�;T إ �E�s 3�D& ا

� �kرآi �� �2و�����5 ����+ -4D,آ� P]ب ا�2 �%,زا اf��J, ا ��%9J� ا��X . ��X� +�Xر ا
5- ��
| أه��� ه]ا ا�
 .   ا�$�Xن�� ���ة) اGإراد�E(ع �5 اD,آ�تا�

        ::::التمرين الثاني و العشرون التمرين الثاني و العشرون التمرين الثاني و العشرون التمرين الثاني و العشرون 
 �����   ) m� * )1 ا	2ول ا�%�5 �� ا

� �2E2D ا�T,ة ا�E��2 ؟    -1
E nآ� 
  ����2 ��7ن �����( + ) �MI ا��GJ أآ�� ا	2ول � -2

 ��GJ .��2 �� ��7ن ����� ا��� �s, ����7  ) -(      ا��� ����7 و ا

| �5 ا	2ول ؟ -3�
X� ذا�� 

�	� أ;] ��k ز�,�[  -4$ ������ ��,� ^Iو)A (5� 2م ا

 ) .��k ) B ز�,�[      
� R%�ل و ر�l ا2م �R 5%� ا�E�QJ ؟ -5�� ,X:� nآ� 
6− ��
X� ه� ؟��ذا,�U� �E�QJ�� ���9ص ��RG ا �

        ::::التمرين الثالث و العشرون التمرين الثالث و العشرون التمرين الثالث و العشرون التمرين الثالث و العشرون 
� ��%9J7
�,�E�Q� �E ، �:,ز ����� ��
", �� دم ا��9ب �
3 ��9 إ3 ا	��� ا� �E,�
�2
  �X%& �,ض ا �
X%%� �� ��ت ا��9ب ، أ�� إذا �� ���"


�م ، *�m ا?c%�ء ���G أc:�ل أ�f%�ا ��]A اGJج R%� و�fل ������ إ3 ا�,اآT اx� ��%9Jن ا��9ب ��":3 ، وD�إن � ;, ��7�X� ]PGن ا��ت ا
  : ا?�,اض 

•  ���� �:kو �:�:; ]
��fإ i$�7� ، ����� ض,��� &�fا?ول أ .  
•  �:kو ]PG� �� 3:"
X��,ض $�� �X,�� إ3 ا�� ]
��f2 إ�� �$�� . ا
�,ض �
lJ� i�k 3 أc,ا�[  •�� ]
��f2 إJ� ك,� y��� �E	J� ^[ اGJج و��ت ا 3:"
X� . و��2 $��[ إ3 ا

� i�E ا�:� ا?ول ؟  -1��ذا   

�ي اGJج ا]ي 2Rم ��:� ا��$� ؟  -2DE ذا�� 
� �E	^ ؟  -3y ؟ و��ذا �� �� $�ع اGJج ا]ي 2Rم ��:� ا

 

 

 

 

AB O A B 
 ا�����
�	
 ا

    AB 

    A 

    B 

    O 

1: لوثيـــقة ا  



        :::: التمرين الرابع و العشرون  التمرين الرابع و العشرون  التمرين الرابع و العشرون  التمرين الرابع و العشرون 
  5��J
�� $�) أ،ب،ج،د(  ?ر��J أ��kص ��E ا�2ا�T,ة �
� : �م �
	,�� ا� ، �:�C$ ��P�Pز �D�:f ق�� ��JQ$و ��k 5 دم �5 آ���,�R &DX$


�4| ا���� �9D��  B . وإ3 ا��,ة ا��$�� ��9 دم n�Q$A إ�2ى ا��,��5 ��9 دم �� ���E ا�
  : وا	2ول ا
��,	
  ا�T,ة  ا��C�G  ا

�9�A �9�            B  
� 2DEث �,اص  ؟  

�9�A     �9�        B  
5��,�� ؟  �,اص �� ا

�9�A �9�            B  
 ؟ �A,اص �� ا��,ة ا��Qف إ��� ��9 دم

 �9�A �9�            B 
 ؟ �B,اص �� ا��,ة ا��Qف إ��� ��9 دم 

  
-  ���J
���kص ا?ر�M� ، �J ا �E��2  �2د ا:���9 ا

        ::::التمرين الخامس و العشرون التمرين الخامس و العشرون التمرين الخامس و العشرون التمرين الخامس و العشرون 

�ي أ�Q� ���XPدة $��م �D� ر�%
  .�Tج �R,ة دم "�� �M� 5�J آ� أ��9ل ا;
1-  2Q� ������ ABو اB  2Q اk,ح �M �2ث �M ا�,� O
��P���2 إ� .  
2-  ��"�]ا ا �E��2 .�2د ا�T,ة ا

� 5�DE أ��Df�� �2م ه]ا ا"�� ؟ -3 �� ه� ا�T, ا�E��2 ا

� 57�E أن E ;] ���� ه]ا ا -4"�� ا2م ؟�� ه� ا�T, ا�E��2 ا 

        ::::التمرين السادس و العشرون التمرين السادس و العشرون التمرين السادس و العشرون التمرين السادس و العشرون 

��ب �� 
�:M� h ا
	�ل �� ��� أ��[ ا��U ��?زه�ر ;Gل $���E ��9 ا,��Jk ، M, �	 ة �q�Q �� اE آ�ن ����� ، +��
� �Jا�,ا��2 ����] �� ا��X ا

 M�2  .ا5���J و ��Gن ا

���] أ��2 ه]A ا����f ؟ -1� i%%� �
 �� ه� اf��J, ا

���] أ��2 ؟�� -2� ��I,�� ا�D  ه� ا
3-  ������ ��,� O
��P2 أ��2 ، ����2 إ�� ���	
 .اk,ح ��� �2وث ه]A ا*�
� ا�,��I ؟ -4�D ��� ��9^ أ��2 ، وآ�]PG� 57�E n �5 هA[ ا

        ::::التمرين السابع و العشرون التمرين السابع و العشرون التمرين السابع و العشرون التمرين السابع و العشرون 
 �����
	,�� ا���DI �� ا   ) 1( أiE,P ا

���EG ا%����Jت و ا��:�و�Eت .  
1-  2Q� ا��Qد�,ف ��2 اX	  .و ا
2- ��,	

�4| ا$ ���. 

| ؟  -3�
X� ذا��  
 
 
 

        ::::التمرين الثامن و العشرون التمرين الثامن و العشرون التمرين الثامن و العشرون التمرين الثامن و العشرون 
 ���%�  .*�m ا����� ا

1-  ������  .��� ا����� ا

| �:��م ا���ح  -2�
 .ا�
  .�Rرن ��5 ا��9 و ا���ح  -3

 
 
 

        ::::التمرين التاسع و العشرون التمرين التاسع و العشرون التمرين التاسع و العشرون التمرين التاسع و العشرون 

  ,آ�&2را�� �lJ ا��اص �9J& ، $	,ي ا

 �����
	,E%� ا���� �� ا   ) 1(  ا
  �� ه� دور P��ز را�� ا*ه
Tازات ا��%�� ؟ -1
2-  ]��� �9D� .�X, ا��3�D ا

	,�� ؟  -3
� �C�,ه� ا  �� ه� ا����f ا
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        ::::التمرين الثالثــون التمرين الثالثــون التمرين الثالثــون التمرين الثالثــون 
 �E�QJ
:��� ا����� �� ا�� �2وث $�+ �5 ا� ��:  

  �Eم $ ;] آ���  5�D$BCG 2J� ،  15 أر$%� ����ح اـ  
  �5 ��9 د�[ و ���� �A�EG; 5 ا��:�و�E ، و $	,ي

 +���
	,�� ا���DI �� ا  . ا
1-  5�
	�
�  .�X, ا

��� ؟ -2X� ذا�� 
  �� ه]ا ا��+ ا����� ؟�� دور ا%����Jت  -3

  

 
        ::::التمرين الواحد و الثالثــون التمرين الواحد و الثالثــون التمرين الواحد و الثالثــون التمرين الواحد و الثالثــون 

 �����
",��DE ) 1( إ�O ا
� �%�5 ا%��� ا  ا
�QJ �� ا	��ز   �%9J  .ا

1-  ��,� .أ�+ ���ا$� 
2-  ��R,�  .�J,ف ��3 ا%��$�ت ا
3-  ,9�J 4 و 1: �2د دور ا
 

        ::::التمرين الثاني و الثالثــون التمرين الثاني و الثالثــون التمرين الثاني و الثالثــون التمرين الثاني و الثالثــون 
 �����  ) .m�*)1 ا

1-  ��,	
� ا���� �� اJ�   ؟ و�� ه� �A,�9 ؟��1 $�ع ا
� ؟ -2J� ��ذا l�,� 29�E ا
3-  ��,	

�4| ا$ ,X�2.  
4- 

���9 �5 اX�  ؟3	,�� �� ه� ا�����J ا
5-  5�
�,	
� أiE,P اJ�� أآ�, ��� ر�l ا�: 

 �����
�5 �� اDI��   ) 2(     ا
 *5�
�,	

���9 �5 اX�  �� ه� ا�����J ا

�X{ال  ���7� 4  و ا
 

        

        

        

        

        
 : : : : التمرين الثالث و الثالثون  التمرين الثالث و الثالثون  التمرين الثالث و الثالثون  التمرين الثالث و الثالثون  

 G�J� �EازTآ ���5 �D$ ازT7
���^ 2I ا  ) G; ) ���R ,�sل ا
��
�4| ���ر آ��� ا?2Iاد �� ا2م ) 2(��� ا��3�D �� ا$ 5�%E  

  . ����ت �
7,رة ���ح ����� ��ا�f ز���� ��3& 

�n ا���Dت ؟ -1�� �E�QJ
	�& اX� n4| آ��
�  ا$��RG �5 ه]A ا

%, ا���ح ��E,c و��4�R ؟ -2JE ذا��
�J� G�Jر�O اk,ح X� 

        : : : : التمرين الرابع و الثالثون التمرين الرابع و الثالثون التمرين الرابع و الثالثون التمرين الرابع و الثالثون 
�E�QJ� $�Cم د��ع ا�: ���
 : $q�D ا2را�� ا

•  ��,	
7
�,����R �E ) س ( $�E�Q� �� 5�D  : 1ا� �J��� ,�s.  
•  ��,	
7
�,����R ,�s �E ) ص ( $�E�Q� �� 5�D  : 2ا� �J��� ,�s.  
•  ��,	
7
�,����R �E ) ع ( $�E�Q� �� 5�D  : 3ا� �J��� .  

 �E,�
7%� E%�5 ���ر �2د ا�
 ا2م �2*� ا�Tـــــ5  ��   �� /      ا	ــ2ول ا
1-  �E,�
7%
� ��U� 5�%,ات �2د ا
�4| ا	2ول ا$ ���.  

�U,ات ��2 آ� ���ان   -2  .اk,ح ه]A ا

	,�� ؟��80 ا���X )س(آ�X:� n, ��ت ا��Dان  -3   �5 ا

��� �5 آ� �	,�� ؟ -4X� ذا�� 
5-  �E�QJ ؟) ص ( ��ذا �2ث �� ا
6-  �E�QJ
�9D ����� �� ا�
�4| ا����ح) ص(ا$��RG �5 ا �:E,J� +أ�.  

 

 

	ـــــــــ� : 01�� ا

 

 

3 

  
 �E,�
�/ �ـــ2د ا%7ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ� 5�T  ا

) ����( 
 �E�QJ )ع(ا�E�QJ )ص(ا�E�QJ )س(ا
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 ::::التمرين الخامس و الثالثون التمرين الخامس و الثالثون التمرين الخامس و الثالثون التمرين الخامس و الثالثون 
 �:�و�Eت $�+ �5 ا�E,7ت ا%��Qء �2م �5�Q د��ع ا�x� �E�QJ,ازه� �ا

  .�� ا2م ) أ�XPم ��Qدة ( �2Iاد 
1-  2Q
� E{���� . �,ف ا� �2د $�+ ا����� ا�. 
  G��Eن ���ر آ��� ا?2Iاد 2I) 2(و ) 1(ا�����Dن   -2

7� اX  .Tازي �� دم ��k إ�, إ���f   ا
��9 * �{�5 ����� ��3 ا�2ى ا%2�J -أ �� �	�J� .  اk,ح ��ذا ا

  .  �Rرن ��5 ا��5���D -ب 
���� أو ��G�9 -ج  &�%�  .  ا$��RG �5 ه]A ا2را�� ��5 �
�E 3,ر ا

        ::::التمرين السادس و الثالثون التمرين السادس و الثالثون التمرين السادس و الثالثون التمرين السادس و الثالثون 
� �D,وق ���& �PG[ زرT�� إ�, ��دث �:c &�f2أ�P 5�  �J�R ا��   q��D
 و 

�:ـ ذO أ;]ت ��[  �EG; ط��أو ��G� �� iJIو �� �Eآ%�,ة ، �و ���J�� �EG;  د�P��4 و �� وG�  
n�Iأ �
� أ;]ت �5   �7 ����  و ��3  �
,��& $:h ا��EG ا��:�و�E و ا  .أ�[ ، و أ;
[ ، و أ;�[ :  ا

� ����� �EG�4| �
���J ���7, ه]A ا�
$ �����   ) .���D�� � )01ت ا

| ؟. �X, ه]A ا�����Dت  -1�
X� ذا��  
2- ���J
�	�2 ا?آ�, �M�،��4G ا ��J� .ا;
, �5 ا?��kص ا
3-  ��f�D .�2د $�ع ا*�
	��� ا������ ا
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 :اجلواب األول 
  .الھیستامین  – 4الحویصالت     -3     - الماستوسیت  –الخالیا الصاریة  - IGE  2الجسم المضاد   -1: البیانات  - 1
  )فرط الحساسیة (  –خلطیة  –استجابة مناعیة نوعیة  - 2
  على الخالیا الصاریة IGE  توضع  - إفراز الھیستامین   : الدالئل  - 3

 :اجلواب الثاني 
)                                                                           الدمع و مخاطیة األنف و األمعاء و العرق و البول و المني(الجلد و اإلفرازات : الحواجز الطبیعیة التي تتمثل في : الخط الدفاعي األول ھو -1      

  .           تفاخ، االحمرار، األلم، ارتفاع درجة الحرارة ، خروج القیح االن: أعراض التفاعل االلتھابي - 2        

  : الثالثاجلواب 
  .خلیة بلعمیة  :  الخلیة المعنیة ھي  -1  
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  .أھم مراحل البلعمة :الرسومات التخطیطیة    
  
  

 : رابعاجلواب ال
1  الجسم الغریب  - 5الجلد  -4وعاء دموي  -3العصب  -2شوكة  -1:البیانات 

  البلعمیات  -7القیح  -6         
2  انسالل الكریات الدمویة البیضاء -تمدد الشعیرات الدمویة  -: المظاھر ھي 

 خروج المصل -تجمع الكریات البیضاء حول األجسام الغریبة  - 
3  الحرارة -االحمرار  -األلم : األعراض األخرى 
4  رسم تخطیطي یبین مراحل البلعمة:  

 : اجلواب اخلامس
  :رسم تخطیطي یبین مسار الرسالة العصبیة 

  
  
  
  

  
  
  
  
  

 : السادساجلواب 
  إرادیة: نوع الحركة  - 1
 السیالة العصبیة للحركة اإلرادیة  رسم تخطیطي یوضح سیر - 2

  
  
  
  
  
  

 : السابعاجلواب 
  .  الدفاع عن العضویة وتمثل الخط الدفاعي األول : استجابة مناعیة النوعیة ـ تفاعل التھابي ـ      أھمیتھا : الظاھرة   - 1
  .   على مستوى الجرح  ـ تطھیر الجرح وتعقیمھ بالمطھرات والمعقمات للقضاء على انتشار الجراثیم وتكاثرھا:  النصائح  -2 

  .ـ أخذ حقنة مضادة للكزاز                        .  ـ تضمید الجرح بمضمدات معقمة                   

  : الثامناجلواب 
  استجابة مناعیة مفرطة نتیجة ارتفاع نسبة الرطوبة و تدعى بالحساسیة - 1
   استعمال التلقیح ضد العامل المحسس -                              تجنب البقاء في األماكن الرطبة -: یمكن تجنبھا ب   - 2
  

 

  

 



 

 

 : اجلواب التاسع 
  الوضعیة ب  ، الوضعیة ج: األفعال اإلرادیة - 1

  الوضعیة أ  ، الوضعیة د: األفعال الالإرادیة    
  :العناصر المتدخلة في الفعل الالإرادي - 2

  مركز عصبي  ناقل حسي                    مستقبل حسي         
                                        

  ناقل حركي       عضو منفذ                        
  :العناصر المتدخلة في الفعل اإلرادي

  عضو منفذ             ناقل حركي                     قشرة المخ 
1 الحاسة التي تستعین بھا  ھي حاسة اللمس 
2  المخطط: 

  
  

 :  العاشراجلواب  
  . ظھور القیح –ارتفاع درجة الحرارة  –ألم  -انتفاخ–رار احم:أعراض االلتھابات  - 1
  .زال االلتھاب نتیجة القضاء على األجسام الغریبة التي دخلت إلى العضویة  بواسطة الكریات البیضاء البلعمیة :التفسیر  - 2
  .نوعیة النوعھا استجابة مناعیة   - 3

 :  احلادي عشراجلواب  
  :د أن نعم یمكن ذلك، حیث نتركھا تسبح فنشاھ  - 1

  تسبح بشكل طبیعي حیث تكون الحركات منسقة و منسجمة ) أ ( الضفدعة. 
  تسبح بشكل غیر طبیعي حیث تكون الحركات عشوائیة )  ب ( الضفدعة.  
  ال تسبح  إطالقا حیث العضالت تصاب باالسترخاء  ) ج ( الضفدعة.  

  .ال تستجیب ) ج ( ة ، أما الضفدع) ب ( و ) أ ( الضفدعتان *   :الضفادع التي تستجیب   - 2
 .األعضاء التي سمحت بعملیة القفز ھي العضالت *                               

 .ألنھا مستأصلة الدماغ و بالتالي فجمیع األفعال اإلرادیة معطلة ، وتبقى األفعال الالإرادیة فقط ) ب ( نختار الضفدعة  - 3
  التجارب ھي : 
  ة بمنبھ فعال ، فنالحظ استجابة انعكاسیة في الرجل المنبھة ، إذا تم وضع مادة مخدرة في موضع التنبیھ ثم أعیدت ننبھ جلد الرجل الخلفی:  1التجربة

 الالإرادیة تتطلب وجود عضو حسي  نفس التجربة السابقة فال تحدث استجابة ، فعلیھ الحركة
  المركزي و المحیطي تنبھا فعاال ، ننبھ كھربائیا المقطع المركزي فتحدث نقطع العصب الوركي في مستوى الفخذ ثم ننبھ في طرفي القطع :   2التجربة

ثم ننبھ  استجابة في الرجل الخلفیة الیسرى مما یعني أن العصب الوركي بھ ألیاف عصبیة حسیة تنقل السیالة العصبیة الحسیة نحو المركز العصبي  ،
الیمنى ، مما یدل على أن العصب الوركي بھ ألیاف حركیة تنقل السیالة العصبیة الحركیة كھربائیا المقطع المحیطي فتحدث استجابة في الرجل الخلفیة 

  ) .أعضاء االستجابة ( نحو العضالت 
  نخرب النخاع الشوكي ، ثم ننبھ بمنبھ فعال الرجل الخلفیة الیسرى فال تحدث استجابة ، مما یدل على أن النخاع الشوكي  ھو المركز :  3التجربة

 .فعال االنعكاسیة العصبي لأل
  نقطع وتر العضلة الساقیة ، ثم ننبھ النھایة المحیطیة للعصب الوركي فنالحظ :  4التجربة 

 .تقلص العضلة دون انقباض الطرف المنبھ ، مما یدل على أن العضالت عضو منفذ في الحركة الالإرادیة 
  الرسم التخطیطي:  
 الجلد  - 2     نھایات عصبیة حسیة -1:البیانات             

  عضلة منبسطة  -4عضلة منقبضة               -3                      
  ناقل حركي  -6ناقل حسي                 -5                      
  )النخاع الشوكي ( مركز عصبي   -7                            

  
  
  
  

 :  الثاني عشراجلواب  
  االستجابة  ألنھا حركة متماثلةحركة القفز ھي حركة ال إرادیة   - 1
  :العناصر المتدخلة في حدوثھا مع دور كل عنصر  - 2

  عضو حسي یلتقط التنبیھ : األذن. 
  نقل السیالة العصبیة الحسیة : ألیاف حسیة  
  تفسیر و ترجمة السیالة العصبیة الحسیة ) الساحة السمعیة ( قشرة المخ. 
  لحركة إصدار األمر با: النخاع الشوكي كمركز عصبي. 
  نقل الرسالة العصبیة الحركیة : ألیاف حركیة. 
  االستجابة ( تنفیذ األمر ) : عضالت الرجلین أساسا ( العضالت. ( 
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 :  الثالث عشرجلواب  ا
  .البلعمة الخلویة : النشاط المعني ھو  - 1
  .الحركة الذي یرسل األرجل الكاذبة قدرة الكریات البیضاء على اإلحاطة بھا بفضل غشائھا الھیولي المتموج ذو  - : العالقة ھي  - 2

 ) .اللیزوزومات ( احتواء الھیولى على الحویصالت التي بھا اإلنزیمات الھاضمة  -                      
 . تبتلع بكتیریا نستنتج أن البلعمة الخلویة عي استجابة مناعیة ال نوعیة 2البلعمیات تبتلع فطر الخمیرة ، و في الوثیقة  1في الوثیقة  - 3
  المعلومات المستخلصة من النتائج التجریبیة : 
  .الخنزیر أ لیس ممنعا ضد مرض الكزاز و مصلھ خال من أجسام مضادة ضد سم الكزاز  -
  .المناعة التي اكتسبھا الخنزیر أ لیست خلطیة ال تنقل بنقل المصل  -
 .فالمناعة ذات وساطة خلویة  BKأكسبتھ مناعة ضد  3ینقلھا إلى الخنزیر  Tmخالیا لمفاویة تائیة ذات ذاكرة أنتج BCGخنزیر الھند أ المحصن بــ  -

   فقط BKنوعیة خاصة بــ   BCGالخالیا اللمفاویة المتولدة عند الخنزیر أ المطعم بــ  -

  :  الرابع عشراجلواب  
  .یتمثل رد الفعل في اندفاع الساق السریع نحو األمام  - 1
  .ألنھ فعل ال إرادي تلقائي طر الشخص على رد الفعل یال ، لم یس - 2
 .إرادي و یكون متماثال عند جمیع أفراد النوع الواحد لفطري وھو رد فعل ال شعوري ، ال بالمنعكس ا: یسمى رد الفعل  - 3
 .ینطبقان بسرعة عندما ترى جسما یتجھ نحو وجھك فإن الجفنین :  2مثال    .عندما تعض اللسان فإن الفك السفلي ینخفض قبل أن تشعر باأللم :  1مثال  - 4

ید خل في حمایة الجسم من األخطار و تجنب المنبھات الضارة ، و یؤمن االتصال و تكیف الكائن الحي مع المحیط الخارجي ، كما یحقق :أھمیة المنعكس الفطري 
  تنسیقا وظیفیا بین مختلف أعضائھ

 :  اخلامس عشراجلواب   
  .طعم غیر ذاتي ) : ع ( ي  ـــ بالنسبة طعم ذات) : س ( بالنسبة ل : نوع الطعم المنجز  - 1
التعرف على خالیا فتم رفض الطعم ألنھ تم ) ع ( الطعم تم التعرف على الخالیا أنھا من الذات و بالتالي تم قبولھا ، أما عند الشخص ) س ( قبول الشخص  - 2

  .فرفضھا الجسم ) الالذات ( الطعم أنھا خالیا غریبة 
   )الخالیا اللمفاویة ( یة نوعیة خلویة استجابة مناع: نوع االستجابة 

 :  السادس عشراجلواب  
لعصبیة ، انتقلت إن تنبیھ الرجل الیمنى لكل قط أحدث استجابة انعكاسیة نخاعیة مطلقة ، حیث أن ھذا المنبھ الفعال ولد سیالة عصبیة حسیة في النھایات ا -1

فھو ناتج ) ب ( أمــــــا صراخ للقط . ، ثم بواسطة ألیاف حركیة تنتقل إلى عضالت الرجل  ھذه السیالة العصبیة بواسطة ألیاف حسیة إلى النخاع الشوكي
 عن وصول سیالة عصبیة حسیة إلى قشرة المخ أین تتولد إحساسات أولیة في مستوى ساحة الحس تتم ترجمتھا و إدراكھا و التعرف علیھا بواسطة

  .الساحة الحسیة النفسیة 
  .نعكاسیة آلیة غیر أن المراكز العصبیة تتدخل فیھا من اجل تنسیقھا و تكییفھا و جعلھا أكثر دقة األفعال اال: االستنتاج  -2

  

 :  السابع عشراجلواب  
  : السلسلة األولى

  .سبب عدم االستجابة ھو أن اإلیثر أدى إلى فقدان اإلحساس بالمنبھ على مستو الجلد :  2التجربة : تفسیر المالحظات  - 1
  .بسبب تخریبھ ) النخاع الشوكي ( تعود عدم االستجابة على غیاب المركز العصبي :  3التجربة                             

 ) .الجلد ھو المستقبل الحسي للتنبیھ ( ضرورة وجود مستقبل حسي  : 2و  1التجربتین : االستنتاج من المقارنة  - 2
 .وجود النخاع الشوكي كمركز عصبي ضرورة :  3و  1التجربتین                                  
  .العضالت ھي العضو المنفذ في الفعل الالإرادي :  4و  1التجربتین                                  

 : السلسلة الثانیة
  .لرفع العصب لتنبیھھ : دور الرباطین  - 1
 .لعصب ھو الناقل للسیالة العصبیة المتولدة عن التنبیھ ا.العصب المقطوع ال ینقل السیالة العصبیة :  1التجربة : التفسیر و االستنتاج  - 2

 .ولد سیالة عصبیة جابذة ، العصب یلعب دور ناقل حسي ) أ ( التنبیھ في :  2التجربة                                  
  .یلعب دور ناقل حركي  العصب. ولد سیالة عصبیة نابذة ) ب ( التنبیھ في :  3التجربة                                  

 العنصر الرابط ھو العصب الشوكي الذي یربط بین المستقبل الحسي و المركز العصبي من جھة  و من جھة أخرى بین المركز و العضو المنفذ  - 3
  الفعل المنعكس : الفعل المدروس ھو. 
  ( عضو منفذ  –ناقل عصبي حركي  –) النخاع الشوكي ( مركز عصبي  –ناقل عصبي حسي  –مستقبل حسي : العناصر التشریحیة المتدخلة فیھ ھي

  ) .العضالت 

 :  الثامن عشرجلواب  ا
  .مقطع في جلد اإلنسان : العنوان المناسب  - 1
  .جسیمة باسیني ) : ع ( جسیمة میسنر  ــ الجسیمة ) : س ( الجسیمة  - 2
 .خاصة بالضغط : خاصة باللمس  ، باسیني : میسنر : دورھما  - 3
 .سیاالت عصبیة : ات تمثل االضطراب*   - 4

 . ناقل للسیالة العصبیة : مستقبل حسي ـــــ اللیف العصبي : المنبھ ـــــ  جسیمة باسیني : الضغط : الدور *  
  

  



 

 

 :  التاسع عشراجلواب  
  ) . LB(ناتجة عن تمایز الخالیا  ھو مادة ذات طبیعة بروتینیة تفرزه الخالیا البالزمیة : الجسم المضاد  - 1
  :رسم تخطیطي للجسم المضاد  - 2
 على أن المولود في الدم ، مما یدل) ل /غ 12( عند الوالدة تكون كمیة األجسام المضادة أعظمیة : تفسیر المنحنى  - 3

  المضادة في التناقص  یتلقى األجسام المضادة من أمھ فمعظم األجسام المضادة مصدرھا أمومي ، ثم تبدأ األجسام      
  مولدات الضد الناتجة عن تفاعل  - و ھذا یدل على تشكل معقدات مناعیة أجسام مضادة) 4(دریجي حتى الشھر الت      
  تبدأ ) 4(لشھر عضویة الطفل ،انطالقا من ااألجسام المضادة ذات المصدر األمومي مع األجسام الغریبة التي تغزو      
  ذات المصدر األمومي  ، وھذا یدل على أن عضویة الطفلاألجسام المضادة في التزاید بعد انتھاء األجسام المضادة      
 .بدأت في إنتاج األجسام المضادة نوعیة ضد األجسام الغریبة و اللقاحات التي تلقتھا       

 .التلقیـــــــــــــــح و الھدف منھا إكساب مناعة للعضویة : تسمى عملیة *  - 4
  .األجسام  المضادة یكون محصن بأجسام مضادة تلقاھا من أمھ في فترة الحمل وھي مؤقتة تنتھي بانتھاء  تبدأ من الشھر الرابع ألن الطفل في البدایة*     

  ما أن األجسام المضادة التي تلقاھا من أمھ ال تمنعھ ، فالمناعة ضد الشلل نوعیة مكتسبة ذات إ:ألن المولود طبیعیا غیر محصن ضد مرض الشلل *    
  ) .الخالیا ال تعبر المشیمة ( خلویة و لیست خلطیة ال یتلقاھا الطفل من أمھ  وساطة     

 :  العشروناجلواب  
   :االستجابة األولیة : الحقن األول  - 1

  للتعرف على  الخالیا اللمفاویة معدومة ، أي لم یتم تمایزھا ، إنھ الزمن الضائع و ھو الزمن المستغرقعند الحقن األول تكون كمیة : ام أی 5ـــ  0من
  .مولد الضد و تمایز الخالیا اللمفاویة التائیة 

  أیام  10= زیادة تدریجیة لكمیة الخالیا التائیة القاتلة إلى أن تبلغ كمیة قصوى عند ز : أیام  10ـــ  5من.  
  تناقص تدریجي لكمیة للخالیا القاتلة لتفاعلھا مع مولد الضد      : یوم  15ـــ  10من 

  :االستجابة الثانویة : ني الحقن الثا   
  و ھذا راجع لوجود  22الزمن الضائع قصیر جدا تتزاید كمیة الخالیا التائیة القاتلة بسرعة حتى تصل إلى كمیة عظمى في الیوم : یوم  22ـــ  15من

  .منشطة في التماس األول  Tناتجة عن الخالیا اللمفاویة)  Tm( ذات ذاكرة  Tخالیا لمفاویة 
  تناقص بطيء لكمیة الخالیا التائیة : یوم  30ـــ  22من.  

  .تسمى استجابة مناعیة نوعیة ذات وساطة خلویة  و السبب ھو أن العناصر التي تدخلت في القضاء على األجسام الغریبة ھي  خالیا لمفاویة  -1
 .الضائع قصیر أي الزمن )  Tm( تظھر بسرعة لوجود خالیا الذاكرة  -: ممیزات االستجابة المناعیة الثانویة  -2

  .تستمر لفترة طویلة  -         .إنتاج األجسام المضادة بكمیات كبیرة  -                                                 
 .وجود خالیا لمفاویة ذاكرة تشكلت إثر التماس األول مع نفس مولد الضد : الفرضیة ھي  -3
 1 - خالیا لمفاویة قاتلة تھاجم الخالیا الغریبة و تفككھا و یتم القضاء علیھا ، و خالیا الذاكرة تتدخل في : تنقسم الخالیا اللمفاویة  إلى قسمین : یقة تحلیل الوث

 .المستقبل و تتحول إلى خالیا لمفاویة قاتلة 
 لذاكرة تنقسم معطیة خالیا لمفاویة قاتلة بأعداد كبیرة یتم القضاء على الخالیا الغریبة في حالة تسربھا للجسم مرة ثانیة فإن خالیا ا. 

  :اجلواب الواحد و العشرون  
  .حس شعوري : النشاط رأیت . حركة ال إرادیة : حركة إرادیة ـــــ سحبت : تسبح ، مددت : نوع الحركة  - 1
الالإرایة حركات غیر منسقة متماثلة االستجابة عند أفراد  الحركات اإلرادیة حركات منسقة منسجمة غیر متماثلة اإلستجابة بینما الحركات: التعلیل  - 2

 .النوع الواحد 
تنقل عبر األلیاف الحسیة إلى المركز مستوى المستقبالت الحسیة بالجلد  حسي ، تتولد رسالة عصبیة حسیة علىالوخز ھو منبھ ووجود الجلد كمستقبل  - 3

، التي تنقل عبر األلیاف الحركیة إلى عضالت الید التي تستجیب لألمر بالتمدد ) بیة حركیة رسالة عص( العصبي الذي یفسرھا ، و یصدر األمر بالحركة 
 .و التقلص 

  :العناصر المتدخلة في حدوثھا مع دور كل عنصر  - 4
  عضو حسي یلتقط التنبیھ : الجلد. 
  نقل السیالة العصبیة الحسیة : ألیاف حسیة  
  السیالة العصبیة الحسیة تفسیر و ترجمة ) الساحة اللمسیة ( قشرة المخ. 
  إصدار األمر بالحركة : النخاع الشوكي كمركز عصبي. 
  نقل الرسالة العصبیة الحركیة : ألیاف حركیة. 
  االستجابة ( تنفیذ األمر ) : عضالت الید أساسا ( العضالت. ( 

  .حمایة اإلنسان من عوامل الوسط : أھمیة ھذا النوع من الحركات ھو  - 5
 

  :و العشرون   اجلواب الثاني
  )في الكراس : ( یتم تحدید الزمرة الدمویة كما یلي  - 1
 :مأل الجدول  - 2
 .اآلخذ العام  ABالمعطي العام ، و الزمرة Oنستنتج أن الزمرة - 3

 :الرسم التخطیطي  - 4
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اعي من طرف عضویة الشخص المستقبل و قبول الدم یعني أن عناصر دم المعطي تحضى بتسامح من: تفسیر حالة قبول و رفض الدم من طرف العضویة   - 5
 .ال تعتبرھا عناصر غریبة ، أما رفض الطعم یعني أن عناصره تعتبر غریبة عن العضویة و بالتالي مھاجمتھا من طرف الجھاز المناعي 

في حین ترفض كل جسم غریب  نستخلص أن العضویة تتعرف على ما ھو من الذات فتقبلھ ، و تتسامح مع من لھ نفس الخصائص رغم انھ من الالذات ، - 6
 .عنھا 

  :اجلواب الثالث و العشرون  
  خفیفة و شفي منھا  إصابتھالطفل األول كان جسمھ ممنع ضد مرض الدفتیریا ، أي بھ أجساما مضادة لبكتیري الدفتیریا  اكتسبھا من اإلصابة األولى لذا كانت  - 1
 .الدفتیریا عن طریق مصل شخص ممنع ضد الدفتیریا  للطفل الثاني یحتوي على أجسام مضادة ضدالعالج الذي قدم  - 2
المصل من القضاء العالج الذي قدم للطفل الثالث ھو نفسھ الذي قدم للطفل الثاني لكنھ كان متأخرا جدا حیث لم تستطع األجسام المضادة المحقونة عن طریق  - 3

 .على كل السموم التي أفرزتھا البكتیریا المسببة لمرض الدفتیریا 

  :و العشرون   رابعال اجلواب
على  B، و الزمرة  Aعلى أغشیة الكریات الحمراء مولدات الضد  A، و الزمرة  Aیحوي أجسام مضادة  B، و مصل  Bیحوي أجسام مضادة  Aمصل  - 1

   Bأغشیة الكریات الحمراء مولد الضد 
  الفصیلة  المالحظة  التجربة

  Bمصل             Aمصل
 Oالزمرة   لم یحدث تراص

  Bمصل             Aمصل
  ABالزمرة   تراص في القطرتین

  Bمصل             Aمصل
 Bالزمرة  Aتراص في القطرة المضاف إلیھا مصل دم

 Bمصل             Aمصل 
 Aالزمرة  Bتراص في القطرة المضاف إلیھا مصل دم 

  

  :اجلواب اخلامس و العشرون  
حدث ارتصاص ، أي أن الكریات الحمراء تجمعت باألضداد AB و Bمع الضدین ، وما ھ، أي كان ھناك توافق بین لم یحدث تراص Aبالنسبة للضد  - 1

  . AB وBالموجودة في المصلین 
  :الرسم التخطیطي 

  
  
  
  
  
  
  
  
 . Bالزمرة : الزمرة الدمویة لھذا الشخص ھي   - 2
 . ABاب الزمرة و أصح  Bأصحاب الزمرة : الزمر التي یحقن أصحابھا بدم ھذا الشخص ھم  - 3
  Oو الزمرة   Bالزمرة : ھم  الدم الزمر الدمویة التي یمكن أن یأخذ منھا ھذا الشخص - 4

  :اجلواب السادس و العشرون  
  ).غبار الطلع ( حبوب الطلع : العناصر ھي  - 1
 ) .االستجابة المفرطة ( الحساسیة : الحالة المرضیة ھي  - 2
  : تحدث االستجابة على مرحلتین : : آلیة حدوثھا  - 3

على أغشیة  IGEثم تتثبت األجسام المضادة   IGEعند االلتقاء األول مسبب الحساسیة مثیر الخالیا اللمفاویة التائیة البالزمیة إلنتاج : التحسس  - 1
  . الخالیا الصاریة الماستوسیت 

یا الصاریة وتحرر محتوى الحویصالت من الھیستامین مما عند االلتقاء الثاني عند التماس الثاني مع نفس مسبب الحساسیة تتحرر الخال: االستجابة  - 2
  . یؤدي إلى ظھور أعراض الحساسیة 

  : الرسم التخطیطي 
  
  
  
  
  
  

  .  )غبار الطلع ( الحساسیة  مسبباتالنصیحة ھي  االبتعاد عن  -  - 4
  .د تدریجیا بمرور الزمن بتركیز ضعیف یتزای حبوب الطلع ألحمد یتمثل العالج في تقدیم مسبب الحساسیة  -           

 



 

 

  :اجلواب السابع و العشرون 
  إلیھا یحرض العضویة على استجابة مناعیة عند دخولھ ) سموم(أو میت ) بكتیریا أو فیروس(ھو كل جسم غریب عن العضویة حي :تعریف مولد الضد - 1

 لعب دورا في الدفاع النوعي عن  العضویة بروتین معقد نوعي یتم بناؤه استجابة لدخول مولد ضد معین ی: الجسم المضاد      
 :التحلیل  - 2
  ال تتشكل أجسام مضادة في وجود خالیا لمفاویة دون البلعمیات.  
  البلعمیات دون وجود اللمفاویات  وجودال تتشكل أجسام مضادة في. 
  تتشكل األجسام المضادة في وجود البلعمیات و اللمفاویات معا . 
 . ادة یجب تواجد و تعاون اللمفاویات و البلعمیات معا إلنتاج أجسام مض: االستنتاج  - 3

  :اجلواب الثامن و العشرون 
من األرانب بعد حقنھا بالفیروسات الغیر )  B( غیر المحصنة ، و ال تموت المجموعة )  A( خالل الحقن تقضي الفیروسات النشطة على مجموعة األرانب  - 1

   تموت بالفیروسات النشطة فإنھا ال)  B( رانب نشطة خالل الحقن األول ، و عند حقن مجموعة األ
 .عند حقن األرانب بفیروسات مخففة أو ضعیفة فإنھا تكتسب مناعة ضد نفس الفیروس : االستنتاج 

 غریب  ھو حقن شخص بمیكروب أو سم غیر فعال یكسب العضویة مناعة طویلة المدى قادرة على رد فعل سریع وقوي عند التماس مع جسم: مفھوم اللقاح  - 2
  : المقارنة  - 3

  المصل  اللقاح
  مفعول نوعي  مفعول نوعي

  )سلبیة الجسم ( نقل مناعة   اكتساب مناعة نشیطة
  مناعة منقولة فوًرا  مناعة مكتسبة ببطء

  مفعول دائم
  عدة شھور إلى عدة سنوات

  مفعول مؤقت
  بضعة أسابیع

  یستعمل للعالج  یستعمل للوقایة
  

  :اجلواب التاسع و العشرون 
  .یترجم المظھر الكھربائي للرسالة العصبیة ، و ذلك على شكل نقطة إضاءة : ور راسم الذبذبات المھبطي د - 1
 : تفسیر المنحنى  - 2

  غیاب فرق الكمون بین المسریین  2-1من )A ، B (  أي أن اللیف ال یستجیب.  
 2 -3  انحراف البقعة نحو األعلى یدل على أن المسرىA رى أصبح سالبا مقارنة مع المسB الذي بقي موجبا. 
  یفسر بعدم و جود فرق كمون بین المسریین  4عودة البقعة الضوئیة للصفر )A ، B . ( 
 4 -5  انحراف البقعة نحو األسفل داللة على أن المسرىB  أصبح سالبا مقارنة بالمسرىA  الذي یبقى موجبا. 
  مسریینالعودة البقعة الضوئیة إلى الصفر یفسر بعدم وجود فرق كمون بین)A  B (سالة العصبیة بعیدا عن المسریین ھذا معناه أن مرور الرو  

 .الخاصیة التي تظھرھا التجربة ھي أن الرسالة العصبیة تنتقل في اللیف العصبي على شكل موجة زوال استقطاب فنقول أن لھا مظھر كھربائي  - 3

  :اجلواب الثالثون 
ل الذي ال یحوي أجساما مضادة ضد عصیات كوخ ألن االستجابة التي حدثت غیر خلطیة ، و األرنب الثالث موت األرنب الثاني یعود لحقنھ بمصل األرنب األو - 1

  .اكتسب مناعة بواسطة الخالیا اللمفاویة التائیة من األرنب األول فاالستجابة نوعیة خلویة 
 .نستخلص أن االستجابة المناعیة النوعیة ضد السل تتم بواسطة الخالیا اللمفاویة  - 2
 .و عرض مولدات الضد للخالیا اللمفاویة التائیة لبلعمیات دور في ابتالع األجسام الغریبة و مولد الضد المعدل ، ا - 3

  :اجلواب الواحد و الثالثون 
  .رسم تخطیطي لمقطع عرضي في العصب : العنوان  - 1
 .نسیج ضام  -5   شعیرات دمویة  -4غالف العصب       - 3حزمة ألیاف    - 2ألیاف عصبیة    – 1: البیانات  - 2
  .للعصب  O2نقل المغذیات و ) الشعیرات الدمویة (  4 دور العنصر .نقل الرسائل العصبیة ) األلیاف العصبیة (  1دور العنصر  - 3

  
  :اجلواب الثاني و الثالثون 

  .نوع الطعم ھو تطعیم ذاتي ومصیره القبول  - 1
 .تعفنھ  رفض الطعم یقصد بھ استجابة مناعیة التھابیة موضعیة تؤدي إلى - 2
یرفض الطعم ألنھ غریب عن العضویة ال یحمل نفس الواسمات الخاصة ، لكن خالل الطعم الثاني كانت االستجابة سریعة و تم رفض : 2تفسیر نتائج التجربة  - 3

 . أیام فقط و ذلك راجع لوجود خالیا مناعیة ذات ذاكرة تشكلت خالل الطعم األول  4الطعم خالل 
 .ھي أن البروتینات السكریة الغشائیة تشكل واسمات خاصة بالذات و ھي بمثابة بطاقة تعریف لھا  3التجربة المعلومة المستخلصة من  - 4
 :المعلومة المستخلصة ھي  - 5

  بة مناعیة خلویة و لیست خلطیة رفض الطعم استجا:  1من التجربة .  
  اللمفاویة التائیة الغدة التیموسیة مسؤولة عن رفض الطعم و ھي مقر نضج الخالیا :  2من التجربة )LT  ( فرفض الطعم استجابة مناعیة ،                

  .  LTنوعیة خلویة تؤمنھا 

  



 

 

  :اجلواب الثالث و الثالثون 
( ضعیفة  1، تكون كمیتھا بعد الحقنة  ) . LB( العضویة تستجیب بإنتاج األجسام المضادة ضد السم الكزازي في الدم من طرف الخالیا اللمفاویة البائیة  - 1

  ) . 10(  3و یكون ارتفاعھا كبیرا و سریعا بعد الحقنة )  0.4(  2فع بعد الحقنة و ترت)  0.06
لمولد الضد ، تحتفظ بعض الخالیا اللمفاویة البائیة بذاكرة للمیكروب  المتكرراللقاح وسیلة وقائیة ألنھا تصنع و تولد ذاكرة مناعیة في الجسم ، و بعد الحقن  - 2

   .الیة و سرعة عند التماس الثاني معھ مستقبال ھ بفعبالتفاعل مع للعضویةمما یسمح 

  :اجلواب الرابع و الثالثون 
 :التحلیل  - 1

  10000000ثم یرتفع من جدید إلى  في الدم  10000إلى  1000000ا من ینخفض عدد البكتیری) سا10إلى  0من ):(س(العضویة .  
  80في الدم ثم تختفي تدریجیا في الساعة  1000إلى  1000000ینخفض عدد البكتیریا من  )سا 10إلى  0من ( ) :ص ( العضویة   
  80في الدم ثم تختفي تماما في الساعة  500إلى  1000000ینخفض عدد البكتیریا من )  سا 10إلى  0من ) : ( ع (العضویة   

 )التفاعل االلتھابي ( ریة في الحاالت الثالث یحدث انخفاض عدد البكتیریا و ذلك نتیجة مقاومة العضویات بمناعة ال نوعیة فو :الشرح  - 2
  ارتفاع عدد البكتیریا نتیجة تكاثرھا بعد تملصھا من المناعة الالنوعیة ألنھا غیر ممنعة ) : س ( العضویة.  
  رغم أنھا غبر ممنعة فتم القضاء على البكتیریا ألنھا غیر قاتلة ) ص ( العضویة. 
  بكتیریا رغم سمیتھا ممنعة و بالتالي استطاعت القضاء على ال) : ع ( العضویة.  

 .ال یوجد عنده مناعة نوعیة ضد ھذه البكتیریا و بالتالي تكاثرت بسرعة و بنشاط : تفسیر موت الحیوان  - 3
 :الخالصة  - 4

  و قد تموت إذا كانت غیر ممنعة تصاب العضویة.  
  ال تموت العضویة حتى و لم تكن ممنعة إذا كانت البكتیریا غیر قاتلة. 
  قي العضویة ضد البكتیریا القاتلة ی) التمنیع ( اللقاح .  

تولدت ذاكرة مناعیة إثر حقن البكتیریا غیر القاتلة ، مما یقیھا ضد العدوى ، وھذا نتیجة ظھور كریات لمفاویة تنتج أجسام ) : ص ( ما حدث في العضویة  - 5
 البكتیریا في حالة توغلھا الحقا القضاء بشكل فعال على مضادة ضد ھذه البكتیریا ، و بعد القضاء على البكتیریا تبقى ذاكرة مناعیة قادرة على 

من طرف الخالیا اللمفاویة و بالتالي حمایة العضویة في ) مناعة ( ھو حقن میكروب غیر قاتل أو معطل في الجسم قادر على تولید عناصر دفاعیة : اللقاح  - 6
  ) .مناعة نوعیة ( حالة ھجوم بكتیري من نفس الطبیعة 

  :و الثالثون اجلواب اخلامس 
و  .مادة كیمیائیة بروتینیة خلطیة نوعیة تفرزھا الخالیا اللمفاویة البائیة في البالزما لھا دور ھام في االستجابة المناعیة ) : الجسم المضاد ( تعریف الضد  - 1

 .مناعة مكتسبة نوعیة : نمط المناعة 
2 -   

 ا مع مولدات الضد مما یؤدي إلى اختفائھا بعد مدة زمنیة ، كما أن حقنھا ال یؤدي إن كمیة األجسام المضادة تبدأ في االنخفاض بسرعة نتیجة تفاعلھ
  .إلى إنتاجھا من طرف الجسم 

  المصل یحتوي أجسام مضادة جاھزة ضد الكزاز ، و تبلغ كمیتھا ذروتھا في البدایة ثم تبدأ في التناقص تدریجیا نتیجة تفاعلھا مع : في حالة التمصیل
  .مولدات الضد 

   فإن الُحَقن تحتوي على میكروب معطل و بشكل متكرر و كمیة األجسام المضادة ترتفع عقب كل : في حالة اللقاح      
  .حقنة بشكل سریع و كبیر      
  یقر الطبیب:  

  .لشخص غیر ملقح ضد مرض بكتیري معین )  العالج ( مصال في حالة إسعاف فوري  -                    
 . لقاحا في حالة احتمال إصابتھ مستقبال بمرض بكتیري ما  -                                         

  

  :اجلواب السادس و الثالثون 
حدوث استجابة مناعیة بین خالیا األم و األخت و عدم حدوثھا مع األخ یفسر ذلك بعدم وجود توافق نسیجي بین المریض و أمھ من جھة : تفسیر المنحنیات  - 1

 .أخرى ، بینما یوجد توفق بینھ و بین أخیھ  و أختھ من جھة
  .للجسم القدرة على تمییز ما ھو من الذات أو لھ نفس األصل الوراثي فیقبلھ ، و ما ھو من الالذات فیرفضھ : أالستنتاج 

 .الشخص األكثر مالئمة ھو األخ ، و ذلك لوجود التوافق النسیجي و ذلك مؤكد بعد حدوث استجابة  - 2
  .استجابة مناعیة خلویة : لمناعیة الحاصلة ھي نوع االستجابة ا - 3



 

 

   التمرين األول :

.یمثل الشكل المقابل صبغیات لخلیة جسمیة لكائن حي   
رتب الصبغیات   -1  
حدد الصیغة الصبغیة لھذه الخلیة     -2  

.ما جنس الكائن الذي أخذت منھ ھذه الخلیة؟ علل إجابتك -3  

 التمرين الثاني :  

  .ة المقابلة نمطا نوویا لنوع من الكائنات الحی 1تمثل الوثیقة  
  استخرج من الوثیقة األساس المعتمد في تعریف النمط النووي -1       
  .استخرج الصیغة الصبغیة الموافقة -  2       

  .نمطا نوویا لمشیج 2تعكس الوثیقة
  .استخرج من الوثیقة الدلیل الذي یثبت أن النمط النووي تابع لمشیج -1

  مط النووي؟ما ھي الظاھرة التي سمحت بالحصول على ھذا الن -2
  ؟للظاھرة المعنیة -الحیویة –ما األھمیة البیولوجیة  -3

  
  

 التمرين الثالث :   

  :الوثائق اآلتیة التي تبین أنماط نوویة عند ثالث أشخاص   
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  ماذا تستنتج بعد مالحظتك للوثائق ؟ -1
 ؟) غیر مریض وراثیا ( أي نمط ھو لشخص سوي  -2
 ؟) مریض وراثیا ( أي نمط ھو لشخص غیر سوي  -3
 .مع التعلیل . حدد جنس كل شخص من خالل الوثائق  -4

  

  

 03: ـــقة الوثيـ
  

 02: الوثیقـــــــــــــة                          01: الوثیقـــــــة          

 

 

 1: الوثیقة 

 

 2: الوثیـــــــــــقة 



 

 

   التمرين الرابع :                                        

  .أخذت الوثیقة التالیة من خلیة لجسم شخص 
  ماذا تمثل ھذه الوثیقة ؟ -1
  .حدد جنس ھذا الشخص  -2
  .ھل ھذا الشخص سوي وراثیا ؟ علل إجابتك  -3
  ماذا تسمي ھذه الحالة ؟ -4
  

 التمرين اخلامس :

  عضوا مھما في الجھاز التناسلي)  1(تمثل الوثیقة 
  إلتمام وظیفة التكاثر ) س ( صر وھو یحرر العن 

  مقطعا جزئیا من أحد األنابیب )  2( وتمثل الوثیقة 
  ) .ص ( المنویة تظھر بعض مراحل تشكل العنصر 

  ؟)  1( یقة ما ھو العضو الذي تمثلھ الوث -1
 وحدد ثالث) ص(، ) س(سمي العنصرین   -2
  ماذا یحدث إذا التقى .ممیزات لكل واحد منھما  

  ؟) ص(و ) س(العنصرین 
 حدد المراحل التي تلي لقائھما ؟ -3
 ما أھمیة الظاھرة المدروسة ؟ -4
  : السادسالتمرين  

  .عناصر ھامة في ظاھرة التكاثر ) 2(و)1(تمثل الوثیقتین 
  .كان األرقام ضع البیانات م -1
  .أعط عنوانا لكل وثیقة  -2
 أین یتم تشكل ھذین العنصرین ؟ -3
 كیف تدعى عملیة اتحاد العنصرین ؟ -4
 ما ھو عدد الصبغیات التي یحملھا  كل عنصر ؟ -5
 ما ھو عدد الصبغیات التي تحملھا الخلیة الناتجة عن اتحادھما ؟ -6
 ماذا تستنتج من ذلك ؟ -7

 التمرين السابع :

  خلویتین وعرضنا المزرعة الخلویة الثانیةحضرنا مزرعتین 
  بتقنیة خاصة تمكنا من إنجاز طابعین نوویین .إلشعاعات معینة 

  فحصنا صبغیا من كل طابع . رعتین المز  لخلیتین مأخوذتین من 
   1فكانت النتائج موضحة في الوثیقة  

  .قارن بین الصبغیین  -1
  .فسر االختالف المالحظ  -2
 .لخالیا المعرضة لإلشعاع سم الظاھرة التي لحقت با -3
 نقیس معدل االختالل الصبغي تبعا لنوع اإلشعاع و مقداره  -4

 2النتائج تترجمھا منحنیات الوثیقة      
 من تحلیلك للمنحنیات ماذا یمكنك استخالصھ ؟ 
   ما ھي عواقب التعرض لإلشعاعات النوویة ؟  
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 التمرين الثامن :

  مكن مشاھدتھا في مبیض حیوان ثدي یمثل مجموعة التراكیب التي ی) 1(الشكل 
رقم على الشكل كل مرحلة من مراحل تشكل األعراس األنثویة تبعا      -1

  .لتسلسلھا الطبیعي ثم سمھا 
  .أرسم بنیة الجریب المجوف   -2
  .ھل المبیض الممثل ھو قبل البلوغ أم بعده ؟ علل -3
نثویة عند األرنب في إن تحقیق عملیة اإللقاح بین األعراس الذكریة و األ -4

  ) .  2(الوسط الزجاجي مكننا من مالحظة مخططات الوثیقة 
  .رتب ھذه المخططات مع عنونة كل مخطط  -أ   
فحدد . صبغیا 44=ن2إذا علمت أن الصیغة الصبغیة في خالیا األرنب ھي  -ب 

  .مع تعلیل اإلجابة ) أ ، ب ، ج ، د ، ھـ  ( العدد الصبغي للخالیا 
  
  
  
  

 التمرين التاسع  :

  سمحت عملیة دراسة تشكل البویضات عند عدد كبیر من
  ).1(الحیوانات بإنجاز الوثیقة 

 .أكتب البیانات المرقمة  -1
 .فسر الظواھر التي تمثلھا الرسومات التخطیطیة  -2
 برسم تخطیطي بین كیف تحدث نفس الظواھر في  -3
 ماذا تستنتج ؟. حالة األعراس الذكریة   

 اثر عند اإلنسان ال بد من ظاھرة من أجل حدوث التك 
 تحدث في الجھاز التناسلي األنثوي       
 .ما ھي ھذه الظاھرة ؟ عرفھا  -1
 نالحظ عند فحص الطابع النووي للخالیا التي نحصل علیھا  -2
  .من اإللقاح بأنھ یختلف عن الطابع النووي للخالیا البیضیة لوحدھا  

 .في أي شيء یتمثل االختالف * 
 ا أھمیة اإللقاح ؟ لخص ذلك برسم تخطیطي إجمالي ما ھي إذ* 

 

 التمرين العاشر : 
  .تمثل الوثیقة التالیة مراحل مختلفة لظاھرة حیویة معینة عند اإلنسان 

  .تعرف على ھذه الظاھرة  -1
  .رتب األشكال الممثلة في الوثیقة حسب تسلسلھا الزمني  -2
 .انات ھناك مرحلة ناقصة مثلھا برسم تخطیطي وضع علیھ البی -3
 علل ذلك .خلیة  -أ–من الشكل ) ع(و)س(إن كل من العنصرین  -4
 . صف ھذه التغیرات . عدة تغیرات ) ع(یطرأ على الخلیة  -5
  
  

 

 
 1:وثیقـــــة ال

 

 



 

 

 : ادي عشرالتمرين احل
  )  1( إلیك الوثیقة 

  .عنون الوثیقة معلال إجابتك  -1
  .أكتب أسماء العناصر المرقمة  -2
 مثل برسم تخطیطي ھذه البنیة  -3

 .الطبیعیة  في حالتھا     
 التمرين الثاني عشر :

  .أصیبت ثالث نساء بسرطان في الجھاز التناسلي على مستویات مختلفة 
  أصیبت على مستوى المبیضین وتم استئصالھما: األولى  -*
  .أصیبت على مستوى القناتان الناقلتان للبویضات و تم استئصالھما : الثانیة  -*
 .م وتم استئصالھ أصیبت على مستوى الرح: الثالثة  -*

 .بعد المعالجة شفي النسوة الثالث من المرض الخبیث ، و أردنا إنجاب األوالد 
  .أي من ھؤالء النسوة یمكن أن تحمل من بویضتھا الخاصة بمساعدة التقنیات المخبریة الحدیثة ؟ علل إجابتك  -1
  .أي منھن ال تحمل أبدا ؟ علل إجابتك  -2
ة الثالثة ، ولقحت مخبریا بنطفة بعلھا ، ثم زرعت في رحم المرأة األولى مع رعایة بتقنیة خاصة أخذت بویضة من المرأ -3

 .ھل یمكن لھذا الجنین أن یتطور و ینمو بصورة عادیة ؟ علل إجابتك .طبیة خاصة 
 التمرين الثالث عشر :

  وبعد سنة حملت مرة ثانیة  و لكن) أ ( حملت امرأة و أنجبت مولودا 
  ولمعرفةمن عمره  طبیعیا وھو في الشھر الثالث) ب ( أجھض حمیلھا  
  ) أ(، ودم المولود ) ب(الحمیل سبب اإلجھاض تم تحلیل عینة من دم  
  ) .2(و ) 1(الوثیقتین  وسمح ذلك بإنجاز 
  بأي نمط من تحلیل الدم یتعلق األمر ؟ -1
  ما ھي الخالیا التي كانت محل الدراسة ؟ علل إجابتك -2
 ة في تحلیل عینة الدم و التي سمحتذكر بالتقنیة المتبع -3
 ) . 1( بإنجاز الوثیقة  
 ) ب(و الحمیل ) أ(أكتب الصیغة الصبغیة لكل من المولود  -4
 ) .ب(الحمیل و) أ(نطاف األب التي لقحت البویضات إلعطاء المولود  و
 .؟ علل ذلك ) ب ( و الحمیل ) أ ( ھو جنس المولود  ما -5
   .استنتج سبب اإلجھاض  -6

 التمرين الرابع عشر :
  ، )  - Rh( مع امرأة سالبة الریزوس )  +Rh( ولد طفل من تزاوج رجل موجب الریزوس 

  .یة وبعد سنة حملت ھذه المرأة مرة ثانیة فمات جنینھا في بطنھا و ھو في المرحلة الجنین
  ) . 1( بعد تحلیل كیمیائي لدم األم وجد أنھ یحتوي على جزیئة كیمیائیة مثلت أحدھا في الوثیقة 

  ؟ +Rh ماذا یقصد بالرمز -1
  .سم ھذه الجزیئات  -2
 .فسر ظھور ھذه الجزیئات الكیمیائیة وبقاء الطفل األول حیا  -3
 .فسر الموت المبكر للجنین   -4
  ھل بإمكان ھذه األم اإلنجاب مستقبال ؟ -5
 ما ھي النصیحة التي تقدمھا للزوج المقبل على الزواج و االحتیاط واجب اتخاذه ؟  -6
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  :التمرين اخلامس عشر 
  .تمثل مجموع صبغیات مرتبة لخلیة إنسان )  1( الوثیقة 
  ماذا یشكل مجموع ھذه الصبغیات ؟ -1
  كیف تم الحصول علیھ ؟ -2
 .ھل الخلیة المستعملة جسمیة أم جنسیة ؟ عــــلل  -3
 .لصیغة الصبغیة و جنس الفرد الذي أخذت منھ ھذه الخلیة مع التعلیل حدد ا -4

  
 

 التمرين السادس عشر :
  خالیا 4تمثل بعض عناصر الطابع النووي لــ )  2( الوثیقة 

  .إنسان مختلفة  
  .تمثل معادلة خلویة تحدث خالل ظاھرة ھامة )  3( الوثیقة 
  ماذا تمثل العناصر ؟ -1
  ، ثم تعرف)  3( الوثیقة سم العناصر المرقمة في  -2
 .على الظاھرة التي تمثلھا ھذه األشكال  
 انسب كل مجموعة صبغیة إلى الخلیة التي یمكن  -3

 .أن تحملھا ، مستعرضا  كل االحتماالت ، معلال إجابتك 
 ؟) 3(ماذا تستنتج بخصوص أھمیة الظاھرة من الوثیقة  - 4

  
  

 التمرين السابع عشر :

  متخصصة تنقل الصفات الوراثیة من خالیا) األمشاج ( األعراس 
  تمثل الصبغیات التي توجد في البیضة ) 1(الوثیقة .جیل آلخر  

  .المخصبة وصلت عن طریق أحد المشیجین 
  ما ھي الصیغة الصبغیة لھذا المشیج ؟ -1
  ھل ھذا المشیج ذكري أم أنثوي ؟ -2
 .ھل باإلمكان ترتیب ھذه الصبغیات في شكل أزواج ؟ علل  -3
 إلى تشكل ھذا المشیج ؟ أي ظاھرة تؤدي -4

  
 

 التمرين الثامن عشر :

  .مجموعة صبغیة إلحدى الخالیا )  1( تمثل الوثیقة 
 من أي جزء من الخلیة أخذت ھذه الصبغیات ؟ لماذا ؟ -1
 ) .التقنیة المتبعة ( كیف تم الحصول على ھذه الوثیقة  -2
  .ھل ھذه الخلیة أحادیة أم ثنائیة الصیغة الصبغیة ؟ علل إجابتك  -3
 أعط الصیغة الصبغیة لھذه الخلیة ؟ -4
 ما ھو العدد الصبغي للكائن الذي أخذت منھ الخلیة ؟ -5
 .ما ھو جنس الكائن الذي أخذت منھ ھذه الخلیة ؟ علل   - 6
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01: الوثیقــــــــــــــــــــــــــــة   

  :عشر  لتاسعالتمرين ا
  .تمثل الوثیقة التالیة مراحل تجربة أنجزت على األبقار 

  .ترجم ھذه التجربة على شكل نص  -1
 لعجل المولود البرنامج الوراثي ؟ علل إجابتكمن أي بقرة تلقى ا -2
 .حدد العناصر الحاملة للبرنامج الوراثي  -3
  ماذا تستنتج من ھذه التجربة ؟ -4

 التمرين العشرون :

:رسومات اآلتیة ال لتكن  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـ رتب الرسومات وعنونھا  ؟   )1       
ـ اكتب النمط النووي ضمن جدول لكل رسم ) 2       

 ) .   1(وان مناسبا للوثیقة ـ أعط عن )3
 ـ عرف ھذه العملیة مع ذكر الھدف منھا ؟ )4

 التمرين الواحد و العشرون :

  أحد المناسلأنجزت الوثیقة التالیة انطالقا من مقطع أخذ من 
  .، ب  3،  2،  1: أكتب البیانات  - 1 
  ماذا یمثل العنصر س ؟ – 2
  .اشرح المراحل التي أدت لتشكل العنصر س  -3

 التمرين الثاني و العشرون :
  :إلیك القضیتین التالیتین 

  :حدث شك حدوث تبادل بین مولودین في إحدى المستشفیات  -1
  ) AB(،أدعوا بأن خالد و الذي زمرتھ الدمویة ) O(، وزوجتھ فاطمة زمرتھا الدمویة ) AB(الوالد محمد زمرتھ الدمویة        
  .لیس ولدھم       

   م أنكرت أن طارق والده ، واأل Oالذي زمرتھ الدمویة  ، أدعى أحمد  Bو أمھ زمرتھا الدمویة  Aھ الدمویة الولد طارق زمرت -2
  .أن یكون أحمد والد طارق      
  انطالقا من ھذه المعطیات أحكم في ھاتین القضیتین. 

  

 
 

1ر 2ر  3ر   

4ر  

5ر  

 

 س



 

 

  :العشرون  الثالث و التمرين

  ي لدراسة دور الخصیة نأخذ مقطعا في إحدى بنیاتھا و الذ
   – 2 –یظھر في الوثیقة 

  ؟ - 1 –ما ھي البنیة المقصودة في الوثیقة  -1
 .أكتب بیانات العناصر المرقمة  -2
 ؟ 2و الرسم في الوثیقة  1ما العالقة بین الرسم في الوثیقة  -3
  .استنتج دور الخصیة  -4

  
 

  :العشرون  الرابع و التمرين
  تغیرات كبیرة أبوهسنوات الحظ  05عند بلوغ احمد سن 

  دث على مستوى المظھر الخارجي لجسمھ وعند تح 
  بإجراءالوراثیة قام  األمراضطبیب مختص في  إلى ھأخی

  :  01الطابع الوراثي الممثل في الوثیقة رقم  أعطت مخبریھتحالیل  
  
 كیف تدعى العناصر المؤلفة لھذا الطابع ؟ -1
  ؟ مع التعلیل؟ الخلیة المستعملة ما نوع -2
 منھ ھذه الخلیة مع التعلیل ؟ أخذتوجنس الفرد الذي حدد الصیغة الصبغیة  -3
 ؟1000/فیم یتمثل الخلل الذي یظھره ھذا الطابع النووي والذي یمس والدة  -4
 حدد اسم ھذا المرض ؟  -5
 وقائیین للحد من انتشار ھذا المرض الوراثي ینیإجرائحدد  -6
  

 

  : 01الوثیقة رقم 
 



 

 

 : اجلواب األول
  )ن  -ھـ ( ، ) ز  –ج ( ، ) و  –ب ( ، ) د  –أ : (ترتیب الصبغیات  -1
 . 8= ن 2: الصیغة الصبغیة ھي  -2
 )ن  -ھـ ( ذكر ألن الصبغیین الجنسیین مختلفین : الجنس ھو  -3

 :  ثانياجلواب ال
ھة من الیسار إلى الیمین على أساس توضع الصبغیات في شكل أزواج متشاب: األساس المعتمد في تعریف النمط النووي -1 -1

  .طول الصبغیات 
 . 46=ن2: الصیغة الصبغیة الموافقة ھي -2
  .األشكال الصبغیة فردیة ولیست أزواجا : ما یدل على أن النمط النووي تابع لمشیج ھو -1 -2

 .الظاھرة التي سمحت بالحصول على ھذا النمط النووي ھي ظاھرة االنقسام المنصف  -2    
  یسمح االنقسام المنصف بتشكل أمشاج تحمل نصف عدد صبغیات الخلیة الجسمیة، : األھمیة البیولوجیة للظاھرة المعنیة -3    

   اإللقاحمما یسمح بالحفاظ على   ثبات العدد الصبغي عند حدوث        
 : الثالث اجلواب 

  .نستنتج اختالف في األنماط النوویة من حیث العدد الصبغي  -1
 . 46= ن 2ألن الصیغة الصبغیة ھي  1الوثیقة : و نمط الشخص السوي ھ -2
 21ثالثیة على مستوى الصبغي :  3الوثیقة  – 8ثالثیة على مستوى الصبغي :  2الوثیقة : النمط غیر سوي ھو  -3
 ) . 23( من جنس ذكر الختالف الصبغیین الجنسیین  03 -01: جنس كل وثیقة  -4

 .ابھ الصبغیین الجنسیین أنثى لتش – 02                               
 :  الرابعاجلواب  

  .نمط نووي لخلیة جسمیة  -1
 .الجنسیین الصبغیین الجنس ھو ذكر الختالف  -2
 ) . 1+  46(  21ھذا الشخص غیر سوي لوجود صبغي إضافي على مستوى الزوج  -3
 . -)  21ثالثیة ( تناذر داون  –الحالة المنغولیة : تسمى ھذه الحالة  -4

 :  اخلامساجلواب  
  .المبیض : العضو ھو  -1
  البویضة : ھو ) س ( العنصر  -2

  .النطفة : ھو ) ص ( العنصر  
 :الممیزات للنطفة و البویضة  -         

 .إذا التقت النطفة مع البویضة یحدث اإللقاح   -    
 :مراحل اإللقاح ھي -3
 تخترق النطفة أغشیة البویضة وتدخلھا -  

  .تقترب نواة النطفة من نواة البویضة  -       
  .لتتشكل نواة البویضة الملقحة  المشجییناندماج نواتي  -       
 .ھي إعادة تجمیع الصبغیات من أجل استمرار نوع الكائن الحي  اإللقاحأھمیة  -4

 :  السادساجلواب  
  الھیولى  - 6النواة   - 5لطرفي  الجسم ا - 4السوط   - 3القطعة المتوسطة   -2منطقة الرأس   -1:  1الوثیقة : البیانات  -1
 . الھیولى  -4النواة   -3كریة قطبیة أولى   -2الخالیا الجریبیة   – 1:  2الوثیقة                 
 .رسم تخطیطي للبویضة :  2رسم تخطیطي للنطفة  ، الوثیقة :  1الوثیقة : العنوان  -2
یتم تشكل النطاف على مستوى األنابیب المنویة في الخصیتین ، أما البویضات فتتشكل على مستوى الجریبات في   -3

 .المبیضین 
 .ح تدعى عملیة إتحادھما باإللقا -4
 .صبغي  23عدد الصبغیات التي یحملھا كل عنصر ھو  -5
 .صبغي  46: عدد الصبغیات في الخلیة الناتجة ھو  -6
 .نستنتج أن اإللقاح ھو إعادة تجمیع للصبغیات لتعود الخلیة إلى حالتھا األصلیة  -7

  

 البویضـــــــــــــــــــــــة النطفــــــــــــــــــــــــــــــــــة
  ) y+  22(أو )   x+22( منھا نمطین نوویین 

  .متحركة لوجود السوط 
 .في الخصیتین  تتشكل

 .إنتاجھا مستمر 
 .مدة حیاتھا من یومین إلى ثالثة أیام 

 .أمشاج ذكریة 
 .المدخرات الغذائیة قلیلة جدا 

  )    x+22( ا نمط نووي واحد منھ
  .ثابتة 

 .تتشكل في المبیضین 
 ) یوم  28( إنتاجھا مرة كل شھر 

 . ساعة  24مدة حیاتھا 
 .  أمشاج أنثویة  
 .  لغذائیة كثیرة جدا المدخرات ا 

 



 

 

  :  السابعاجلواب  
  .أن الصبغي المعرض لإلشعاع ذراعیھ ملتحمان االختالف في  غیین في الطول و الشكل وتشابھ الصب:مقارنة بین الصبغیین -1
  .وجود شذوذ صبغي نتیجة تأثیر اإلشعاعات على المادة المكونة للصبغي : تفسیر االختالف المالحظ  -2
 ) .الطفـــــــــرة ( شذوذ جنسي : اسم الظاھرة  -3
 ره نستخلص من تحلیل المنحنیات أن معدل الصبغیات الشاذة یتوقف على نوع اإلشعاع و مقدا 
  عواقب التعرض لإلشعاعات النوویة في حدوث تشوھات في الصبغیات تنجر عنھا أمراض خطیرة تنقل وراثیا. 

  :اجلواب الثامن 
  جریب ناضج -3جریب أولي -2جریب ابتدائي  -1:التسمیة  -1

  .الجسم األصفر  -6عملیة اإلباضة  -5جریب جوفي  -4                     
 :رسم تخطیطي للجریب  -2
 لحدوث اإلباضة ووجود الجسم األصفر: مبیض الممثل بعد البلوغ وذلك ال -3
 :الترتیب و العناوین  -أ  -4

 .انجذاب النطاف نحو البویضة :  5المخطط 
 .دخول النطفة :  4المخطط 
 .اقتراب النواتین الذكریة و األنثویة :  2المخطط 
 .اندماج النواتین و تشكل نواة البویضة الملقحة :  3المخطط 
  .انقسام البویضة الملقحة وتشكل خلیتین جنینیتین :  1المخطط 

 :تحدید الصیغة الصبغیة مع التعلیل  -ب   
  .ألنھا خلیة جریبیة لم یطرأ علیھا أي انقسام  44= ن 2: الخلیة أ           
 .ألنھا كریة قطبیة نتجت عن انقسام منصف  22= ن :  الخلیة ب      
 .ألنھا  نواة خلیة جنینیة  44= ن 2:  الخلیة ج          
  ) .قبل اإللقاح ( ألنھا نواة البویضة البدائیة  22= ن :   الخلیة د           
 .ألنھا نواة النطفة   22= ن :  الخلیة ھـ           
  :  التاسعاجلواب  

 :البیانات وتفسیر الرسومات التخطیطیة   - 1-2  
  في البدایة  1لدرجة خلیة بیضیة من ا:  1الرسم    

  .غشاء نووي  -3الھیولى     -2   ىغشاء ھیول -1        
  في حالة انقسام لتشكیل الكریة القطبیة األولى   1خلیة بیضیة من الدرجة :  2الرسم    

  .صبغي  ) ن ( صبغیات منقسمة عددھا  – 4        
  یل الكریة القطبیة الثانیة في حالة انقسام لتشك 2خلیة بیضیة من الدرجة :  3الرسم    

  .ن من الصبغیات   -7مسار الصبغیات      -6كریة قطبیة أولى    -5        
  . بویضة وكریتان قطبیتان :  4الرسم    
  .كریة قطبیة أولى  -11كریة قطبیة ثانیة   -10ن صبغي     -9غشاء نووي    -8  
  :رسم تخطیطي لتشكل األعراس الذكریة  -3*

ن الدرجة   :  تاجاالستن   ا الناتجة بالتساوي          1االنقسام الذي یطرأ على الخلیة البیضیة م ى الخالی ولى عل وزع الھی ھ ت تم فی ال ی
رة     ة كبی تج خلی ا صغیرة   ) البویضة  ( حیث تن ة   ( و خالی ات القطبی ن         ) الكری ة م ا المنوی ى الخالی ذي یطرأ عل ام ال ا االنقس ، أم

  یات متساویةیتم فیھ توزع الھیولى بكم 1الدرجة 
  منویات حدیثة غیر متطورة 4على الخالیا ، فتنتج  
  .و متشابھة  
 1-  اإللقاح و ھي إتحاد و : الظاھرة ھي 

  اندماج نواتي المشجیین                      
 2-  *یتمثل االختالف في كون البویضة غیر 

  ) ن(ملقحة یكون فیھا عدد الصبغیات     
  ن  2أما البویضة الملقحة یكون فیھا     

   لقاح یتمثل في إعادة العدد الصبغيأھمیة اإل*      
 )  .ن  2( إلى الصیغة المضاعفة       

  :رسم تخطیطي تلخیصي                              
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  رسم تخطيطي للجريب

 



 

 

  :  العاشراجلواب  
  .اإللقاح عند اإلنسان : الظاھرة ھي  -1
  .د ، ب ، أ ، ھـ ، جـ : الترتیب  -2
 تشكل النواتین :المرحلة الناقصة ھي  -3
 .اة و غشاء ھیولي و ھیولى ألن كل من النطفة و البویضة یحتوي على نو -4
 .زیادة الشدة التنفسیة  -:ھذه التغیرات  -5

 .إفراز سائل یحیط بالبویضة لیمنع دخول نطفة أخرى  -                          
  .تبدأ عملیة االنقسام  -                          
  :  احلادي عشر جلوابا

  .بویضة ملقحة لوجود النواة الذكریة و كریتین قطبیتین : عنوان الوثیقة  -1
  .نواة ذكریة  -3نواة أنثویة   -2كریتان قطبیتان    -1: البیانات  -2
 – اإللقاحقبل  –الرسم التخطیطي للبویضة في حالتھا الطبیعیة  -3

  
   

 :اجلواب الثاني عشر 
  المرأة الثانیة یمكن أن تحمل ألن مبیضیھا المنتجین للبویضات سلیمین و قادران على إنتاج البویضة ، وكذلك الرحم فھو سلیم  -1

  .ین واحتضانھ للنمو و التطور و قادر على استقبال الجن    
  .المرأة الثالثة ال تستطیع الحمل أبدا ألن مكان الحمل وھو الرحم قد استؤصل  -2
  ما دامت ھناك رعایة خاصة ومتابعة طبیة فإن الجنین ینمو و یتطور بصورة طبیعیة ، ألن الرحم سلیم وھو المكان الطبیعي  -3

 لنمو الجنین و تطوره     
  :  رالثالث عشاجلواب  

  . -الكریات البیضاء  –یتعلق األمر بتحلیل الصبغیات على مستوى خالیا الدم  -1
  .الخالیا التي كانت محل الدراسة ھي الكریات البیضاء ألنھا تحتوي على النواة التي ھي مقر الصبغیات  -2
لخلیة لبعثرة و نشر الصبغیات استعمال خالیا مزروعة حتى تدخل في االنقسام ، ثم تلون الصبغیات بعد أن تفجر ا:التقنیة ھي -3

حتى تسھل مالحظتھا و تصویرھا  ثم ترتب الصبغیات حسب الطول التنازلي حیث توضع الصبغیات المتماثلة بجانب بعضھا 
 البعض من الیسار إلى الیمین  

 . 69= ن 3: ھي ) ب ( ــــ الصیغة الصبغیة للحمیل  46= ن 2: ھي ) أ ( الصیغة الصبغیة للمولود  -4
 . 46= ن 2: ھي ) ب(أما بالنسبة للحمیل  23= ن : ي صیغتھ الصبغیة ھ) أ(ذي لقح البویضة إلعطاء المولود ف األب النطا 
 .ھو ذكر الختالف الصبغیین الجنسیین  ) ب ( و ) أ ( جنس المولود   -5
فصال الصبغیات في سبب اإلجھاض ھو شذوذ جنسي أي خطأ في عدد الصبغیات حیث أن النطاف في مراحل تشكلھ لم یتم ان -6

 .  23= بدل ن  46= ن 2و كان الناتج  االنقسام المنصف
 :  عشر الرابعاجلواب  

  .ھو بروتین سكري موجود على أغشیة كریات الدم الحمراء لألب و الجنین : +Rhیقصد بالرمز  -1
  .األجسام المضادة : ھذه الجزیئات ھي  -2
لثامن أو أثناء الوالدة عند تمزق المشیمة مما یسمح بمرور كریات الدم ال یلتقي دم الحمیل بدم أمھ إال في نھایة الشھر ا -3

فتتولد لدیھا استجابة مناعیة نوعیة خلطیة أولیة بطیئة ) مولد الضد ( الحمراء للحمیل نحو دم األم التي تعتبرھا جسما غریبا 
، و   مویة الحمراء للحمیل المتسربة لدم األمفتتحلل الكریات الد Rhغیر فعالة حیث تنتج كمیة قلیلة من األجسام المضادة ضد 

 .      یولد الطفل سلیما 
یعود الموت المبكر للجنین إلى أن االستجابة المناعیة عند األم خالل الحمل الثاني ثانویة فعالة سریعة لوجود خالیا لمفاویة  -4

دھا ثم تتمایز إلى خالیا بالزمیة منتجة تشكلت في االستجابة الولیة ، تتكاثر بسرعة و یتضاعف عد)  LBm( بائیة ذاكرة
 .الجنین فتحلل كل كریات دمھ الحمراء مما یؤدي إلى موت الجنین  Rhلكمیات كبیرة من األجسام المضادة ضد 

 . Rh -لیس بإمكانھا اإلنجاب مستقبال إال إذا كان الجنین الذي تحملھ مثلھا سالب الریزوس  -5
 .عند الرجل و المرأة المقبالن على الزواج  Rhتشخیص الزمرة الدمویة  -: النصیحة  -6

  سا72حقن المرأة الحامل بعد : ھو +Rhزوجھا و  Rh -ھذا في حالة ما إذا كانت المرأة االحتیاط الواجب اتخاذه و  -              
   +Rhللجنین موجب الریزوس الموجھ ضد الكریات الحمراء )   D  )anti Dمن الوالدة األولى بالجسم المضاد                      
  .الذي یحللھا مما یحدث استجابة ثانویة أثناء الحمل الثاني                    

 

 



 

 

 :  اخلامس عشراجلواب  
  .یشكل طابع نووي  -1
ثم تلون نحصل على الطابع النووي بنزع خالیا و زرعھا في وسط وحثھا على االنقسام ثم تفجر و تستخرج الصبغیات  -2

 .ن الیسار إلى الیمین على حسب الطول و الشكل وتكبر و ترتب م
 .الخلیة المستعملة ھي خلیة جسمیة ألن الصبغیات بشكل أزواج متماثلة  -3
  ) . XX( ، و جنس الفرد أنثى لتماثل الصبغیین الجنسیین  46= ن 2: الصیغة الصبغیة ھي  -4

  

  :  السادس عشراجلواب  
  .تمثل العناصر الصبغیات   -1
 .البویضة الملقحة ، الظاھرة ھي اإللقــــــاح  -3البویضة       -2النطفة    -1:  3 العناصر في الوثیقة  -2
 . Xألن البویضات یوجد بھا نمط واحد یحمل الصبغي الجنسي ) ج ( البویضة یوجد بھا الطابع النووي  -3

و  Xفالنصف یحمل الصبغي الجنسي ، ألن النطاف یوجد بھ نمطین ، ) أ ( الطابع  أو) ج ( النطفة قد یوجد بھا الطابع النووي 
  ) . Y( النصف اآلخر یحمل الصبغي الجنسي 

،  و قد تكون البویضة الملقحة  ذات طابع ) ج ( إذا كانت النطفة طابعھا ) ب ( البویضة الملقحة قد یكون طابعھا النووي إما 
  ) . أ ( إذا كانت النطفة ذات طابع ) د ( نووي 

 .و إعادة تجمیع الصبغیات التي انفصلت أثناء تشكل األمشاج نستنتج أن أھمیة اإللقاح ھ  -4
  

  :  عشر السابعاجلواب  
  .صبغي  23= ن : الصیغة الصبغیة لھذا المشیج  -1
 . Yھذا المشیج لذكر لوجود الصبغي  -2
 .ال یمكن ترتیب الصبغیات بشكل أزواج ألن كل صبغي لیس لھ مثیل أي الصیغة الصبغیة مفردة  -3
  ) .المنصف ( م االختزالي الظاھرة ھي االنقسا -4

  

  :  عشر الثامن اجلواب  
  .أخذت ھذه الصبغیات من النواة ، ألن النواة ھي مقر الصبغیات  -1
 . )تكبر(تصور نزع خالیا و زرعھا في وسط وحثھا على االنقسام ثم تفجر و تستخرج الصبغیات ثم تلون و: التقنیة المتبعة ھي -2
 .الصبغیات مختلفة عن بعضھا البعض  ھذه الخلیة أحادیة الصیغة الصبغیة ألن -3
 .صبغي  6= ن : الصیغة الصبغیة ھي  -4
 . 12= ن 2: العدد الصبغي للكائن الذي أخذت منھ الخلیة  -5
  ) .الصغیر (  Yجنس ھذا الكائن ھو ذكر لوجود الصبغي  -6

  

  :  عشر التاسع اجلواب  
م نزعت نواة من أحد الخالیا و زرعت في بویضة منزوعة النواة  بعد تلقیح بقرة سوداء و بیضاء أخرج منھا الجنین و فصلت خالیاه ، ث - 1

الحمل ووضعت  ءو غیر ملقحة أخذت من بقرة بنیة  ، وزرعت البویضة الجدیدة في رحم بقرة جدیدة ، و ھذه األخیر ولدت بعد انتھا
  .عجال بلون اسود و أبیض 

لون ، ألن الذي یحمل البرنامج الوراثي ھو النواة التي نقلت من البقرة تلقى العجل البرنامج الوراثي من البقرة السوداء و البیضاء ال - 2
 .السوداء و البیضاء 

 .العناصر الحاملة للبرنامج الوراثي ھي الصبغیات و التي مقرھا النواة  - 3
  . ألنھا تحوي الصبغیات الصفات الوراثیة  النتقالنستنتج أن النواة ھي الدعامة الوراثیة  - 4

  

    :  العشروناجلواب  
 )اختراق نطفة للبویضة(   5ر )  النطاف بالبویضة إحاطة (  4ر،  2ر: الترتیب   - 1

  )خلیتین إلىانقسام البیضة (  3ر      )اندماج النواتین(  1ر                  
2 -      

 5ـــ  ر 4ــ ر2ر 3ــ ر  1ر الرسم

 23= ن  46= ن  النمط النووي

   اإللقاحرسم تخطیطي لمراحل  - 3
  جمع الصبغیات إعادة إلىاندماج نواة النطفة مع نواة البویضة یھدف ھو  اإللقاح - 4

  



 

 

   : العشرون   الواحد  اجلواب 
  نبوب منوي األ –غمد األنبوب    ب  -3خالیا بینیة      - 2وعاء دموي    -1: البیانات   - 1
  .النطفــــــة : یمثل العنصر س  - 2
  : شرح المراحل التي أدت لتشكل النطفة  - 3

 :األنبوب المنوي إلى لمعتھ خالیا مرتبة تمثل مراحل تشكل النطاف وھي  نالحظ من جدار 
 المكونة للطبقة الخارجیة لجدار األنبوب المنوي انقسامات متساویة معطیة ) ن2(تنقسم الخالیا األصلیة :  مرحلة التكاثر

 )ن2(المنسلیات المنویة التي بھا 
   ن2(األولى بھا  في الحجم وتصبح خالیا منویة من الدرجةتنمو المنسلیات المنویة وتكبر : مرحلة النمــو ( 
  فتتشكل خلیتان تعرف ) ن(تنقسم كل خلیة منویة انقساما أولي اختزالي ، یختزل العدد الصبغي إلى النصف  :ج مرحلة النض

المنویات (خالیا  4ثم تنقسم ھذه األخیرة انقسام ثان متساوي فتعطي )ن(كل منھما بالخلیة المنویة من الدرجة الثانیة
 ) )ن ( الحدیثة 

  األنبوب المنوي نزلق إلى لمعةیكلیة تؤدي إلى تمایزھا إلى نطاف شتحدث للمنویات الحدیثة تغیرات بنیویة و :ایزمرحلة التم  
  

    : العشرون   الثاني  اجلواب 
  حسب المخطط النتقال صفات الزمر الدمویة فاألبناء : القضیة األولى  

  و ال یمكن أن تكون زمرة أحد     BأوA  ھم الدمویة تكون كلھم زمرت
  .، و بالتالي فإن خالد لیس ولدھم   ABاألبناء  
  األم زمرتھا الدمویة : القضیة الثانیة )O   ( أي )OO  (و االبن 

  من أمھ)  O( ، أي أنھ ورث المورثة )  AO( أي )  A( زمرتھ    
   جب أن یكون األب زمرتھ الدمویة من أبیھ وعلیھ ی)  A( و المورثة     
 )A  ( أو )AB (  وعلیة أحمد الذي زمرتھ الدمویة)O  ( لیس والد طارق.  
  

    : العشرون   الثالث و  اجلواب 
  .مقطع في األنبوب المنوي  -1
رجة الثانیة ن خلیة منویة من الد -4ن 2خلیة منویة من الدرجة األولى  -3ن  2خلیة منویة  - 2منسلیة منویة   -1: البیانات  -2

 .قناة ناقلة للنطاف  -10البربخ        -9غالف ضام       -8أنابیب منویة    -7لمعة األنبوب المنوي   -6النطفة   -5
 ) . 1الوثیقة ( جزءا من مقطع لألنابیب المنویة في الخصیة  2الرسم في الوثیقة  -3
 . مقر لتشكل النطاف : دور الخصیة  -4

  

    : العشرون   و  الرابع اجلواب 
 .الصبغیات : عى العناصر المؤلفة لھذا الطابع تد -1
  )ن 2( جسمیة ألن الصبغیات متشابھة مثنى مثنى :  الخلیة المستعملة نوع -2
  )xy (الن ذكر ألن الصبغیان الجنسیان غیر متماث:ھو وجنس الفرد  47=ن2:  د الصیغة الصبغیةیحدت -3
 18ھو ثالثیة على مستوى الزوج  1000/بع النووي والذي یمس والدة یتمثل الخلل الذي یظھره ھذا الطا -4
 . 18ثالثیة : ھو  اسم ھذا المرض  -5
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