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 2من  1صفحة 

 نقطة( 21) :ولل الجزء ا
 نقاط( 6) :التمرين الول

 يمثل المخطط التالي العالقة بين الوسط الداخمي والوسط الخارجي في الجسم.
ذكر الوظائف التي تتم في ا .1

 (.A ,B ,Cالمستويات )
 (.A ,Bتتمثل أسطح التبادل في ) فيم   .2
د نوع المبادالت التي تتم في حد   .3

 (.Bالعضمة والعضوين )يالمستو 
 يؤدي توقف القمب عن العمل .4
 ل.عم   .إلى موت اإلنسان 
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  نقاط( 6) :التمرين الثاني
ن اأحضرنا إلى المخبر أرنب زي، امحص   المصل  أخذنا منو كمية من الد م الستخالص ضد التوكسين التكز 

 التالية: في التجربة المبي نة في الوثيقة ليستعمل
زي.ف عر   .1  األناتوكسين التكز 
ر تشكل الراسب المالحظ في التجربة.  .2  فس 
عند  كيف تكون سرعة االستجابة المناعية  .3

  زي؟حقن ىذا األرنب بالتوكسين التكز  
 ر إجابتك.بر      

 
            

           

        

          

       

 

     

       
 نياية التجربة بداية التجربة

 

 
 



 

 2من  2صفحة 

 نقاط( 8) :الجزء الثاني
 :الوضعية اإلدماجية

إنتاج الحميب  انتباىك التفاوت الكبير في مفتف بقاراألتربية  مزرعةإلى  عممية زيارة خالل ذىبت      
 غزير. األبقار المحمية إنتاجيا ضعيف، بينما األبقار المستوردة إنتاجياأن  مختمف األبقار حيثبين 

 .لالستيراددون المجوء زارة بغ اإلكثار من األبقار المنتجة لمحميبكيفية قررت إنجاز بحث عن عندئذ 
 :إليك السندات التالية
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 (2الوثيقة )

 :التعليمات
 ن ماذا نأخذ من البقرة المستوردةبي    .1
 األبقار المحمية تنجب نسخا لمبقرة لجعل  

ر إجابتك. .المستوردة     بر 
 استنتج معنى األم الوراثية. .2
في رأيك، ىل ىناك فوائد يمكن أن  .3

من تطبيق ىذه التقنية؟  تجنييا الجزائر
 م إجابتك بمثالين.دع  

 
 (1الوثيقة )

 

 أم وراثية



 2016 ماي:دورة امتحان شهادة التعليم املتوسطووو  مل اإلجابة النموذجية
 ساعة ونصف املدة:   علوم الطبيعة واحلياةاختبار مادة: 

 

 2من  1صفحة 

 عناصر اإلجابة
 العالمة

 مجموع مجزأة

   :التمرين األول

 :الوظائف ذكر .1
 االمتصاص.:  Aالمستوى -
 التنفس.: Bالمستوى  -
 اإلطراح.: C المستوى -

 

1.5 
5.5 

5.5 

5.5 

 ذكر أسطح التبادل:  .2
 : الظهارة المعوية )جدار الزغابات المعوية(.Aالمستوى ــ 

 الرئوية.: جدار األسناخ Bــ المستوى 

 
5.5 

 
5.5 

1 

 نوع المبادالت:تحديد  .3
من  صها، ويخم  األكسجيناني وث بالمغذياتمستوى العضمة: يزود الدم العضمة ــ 

 .ثاني أوكسيد الكربونالسامة وغاز  الفضالت
ثاني ويتخمص من غاز  ثاني األكسجين: يتزود الدم من الهواء بـ Bــ مستوى العضو

 .أوكسيد الكربون

 
5.25×4  
 
 
 
5.5×2  

2 

 التعميل: .4
بين  المبادالتوتوقفه يؤدي إلى توقف في الجسم  جريان الدمالقمب هو المسؤول عن 

 لمجسم بالفضالت. م الوسط الداخميتسم  األعضاء والدم مما يسبب 
5.5×3  1.5 

 التمرين الثاني:
 زي: تعريف األناتوكسين التكز   .1

 .قاحالممرض يستعمل كـالم  از معالج مخبريا إلبطال مفعوله الكز  بكتيريا سم 
2 2 

 تفسير تشكل الراسب :  .2
زي بفعل تفاعمها مناعيا باألجسام المضادة النوعية ناتوكسين التكز  رتصاص األإ

 جسم مضاد نوعي( -زيتشكل معقدات مناعية )أناتوكسين تكز   أولممصل. 
2 2 

 تحديد سرعة االستجابة المناعية:  .3
 تكون االستجابة المناعية سريعة.

 لتبرير:ا
 رنب لمناعة نوعية ) وجود ذاكرة مناعية(اكتساب جسم األ
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 ساعة ونصف املدة:   علوم الطبيعة واحلياةاختبار مادة: 

 

 2من  2صفحة 

 
 عناصر اإلجابة

 العالمة

 مجموع مجزأة

 الووعية اإلدماجية:
 

 التعميمات المعيار المؤشرات

الذي يؤخذ من البقرة المستوردة  ييحدد العنصر الماد
 ر ذلك.ويبر  

 1م
 لوجاهةا

 1ت
ر أن النواة هي العنصر المادي ليبر   السندات يوظف

 المسؤول عن الصفات الجسمية لمفرد.
 2م

استعمال أدوات 
 المادة

لمخرنق المنجب من األرنبة البيضاء  النمط الظاهرييربط 
 .لنواة الخمية الجسمية باألرنبة ذات الفرو البني المعطية

 3م
 االنسجام

 1م م الوراثية.يقدم معنى األ
 لوجاهةا

 2ت
 ألم الوراثية أن ال إلى ف السندات لمتوص  يوظ  ـــ 

 .هي المعطية لمنواة
 2م

استعمال أدوات 
 المادة

 3م .كدعامة وراثية النواةبيربط مجموع الصفات الظاهرية 
 االنسجام

ما ذلك رأيه بخصوص فوائد االستنساخ الحيواني مدع  م يقد  
 بمثالين.

 1م
 الوجاهة

 تنساخ الحيواني تداعيات تطبيق تقنية االسيربط  3ت
حيث إنتاج مادة الحميب  نعمى االقتصاد الجزائري م

  .أو فوائد أخرى واقتصاد العممة الصعبة

  2م
 االنسجام

  اإلتقان المقروئية وتنظيم الورقة
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