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 اختبار الثالثي الثاني في مادة علوم الطبيعة و الحياة
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نقطة ( 12اجلزء األوّل ) 

      نقاط (  06: ) التمرين األوّل
وخزتك شوكة ـكنت تتجّول يف احلديقة رأيت زهرة زاهية أعجبتك ، مَددت يدك لقطفها فبينما                 

 ّية.ـك  ة َز حَ ـائ  ها رَ ـمت منمَ ـفها و شَ ـقمت بقط مّ ـث  فسحبت يدك بسرعة 
 ي:ـوال  م  ـجدول الـص و امأل الـموجودة يف النّ ـاسيس الَـ خرج األحـستا   -/1

 منّبهـال العضو احلّسي اإلحساس
   

حدوث ي ـمتدّخلة فـناصر الـة العـمخّططات بسيطـختلفني من حيث نوع احلركة و مّثل بـلني مـستخرج فعا   -/2
 ن.ـليـذين الفعـه

 نقاط ( 06: ) التمرين الثانـي
قة ـوثيـحه الـوضّ ـحلّـي كما تـتهابـي مـاعل  الـى حدوث تفـي يده مـّما أّدى إلـصيب شخص بـجرح فأ                    

 واليـة :ـالـم
                                                                     1                                            2 

                                                           3 

 

                                                      4                                         

 

                                                       5          

 

 

 

 

 مناسبة .ـات الـانـضع البي -/1
 االلتـهابـي ؟فاعل ـذا التّ ـصاحب هـي ت  ـما هي األعراض الت -/2
 ها.ـحالة و حّدد نوعـي هذه الـمناعية فـجابة الـاالست شرح كيف تتمّ ا   -/3
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فحةقلب الصّ ا                                           1/2الصفحة                                                 
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 نقاط ( 08الثاين )  اجلزء
 نقاط ( 08: ) الوضعية اإلدماجية

ى ـقل إلـؤّخرة الّرأس ( ن  ـه وقفاه ) م  هر  ظَ  ىاء علـابق األّول لورشة بنـن الطـامل مـط عـسق                      
 ي:ـنت ما يلّـ يّبية بَ ـحوصات طشوفات و ف  ـراء ك  ـإج ـمستشفى أين تَـم  ال
 

 صورة ابألشّعة للنخاع الشوكي: السّند الثانـي:                        نتائج االختبارات الطّبية: :السّند األّول    
 فقدان الّرؤية رغم سالمة العينني. -1
 شلل األطراف السفلية. -/2
 فقدان احلساسية الّلمسية و األفعال  -/3

 و احلوضاملنعكسة الفطرية لألطراف السفلية 
                                                                   

              مّزق النخاع الشوكيـت                 صورة ابألشّعة للّدماغ : السّند الثالث        
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 جلطة دموية أّدت إىل موت منطقة من املخ
 

 : مكتسباتك القبليةمن خالل السّياق و السّندات و : األسئلة
 خص.ـذا الشّ ـند هـدان البصر عـقـف  ا  ل  ـيقـقا  دَ ـلميفسريا  ع  ـّدم تـقَ  -/1             
 )حسب اختيارك ( 3أو   2ج االختبار الطيب  ـائـتـنل   ا ـ يقـقا  دَ ـلميفسريا  ع  ـّدم تـقَ  -/2             
 وادث.ـحـهذه ال ثلـادي مـفـتصيحة ل  ـم نَ دّ  ـقَ  -/3             

 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 العالمة عناصر اإلجابة محاور الموضوع

 التمرين االول

 مأل الجدول: -/1

 المنبه العضو الحسي  األحساس

 الضوء ، األلوان العين رؤية الزهرة

 الوخز الجلد األلم

 مواد كيميائية االنف الشم

 -قطف الّزهرة –مخّطط عناصر حركة إرادية  -/2

 -سحب اليد بعد الوخز –مخّطط عناصر حركة الإرادية  -   
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1 

1 

1.5 

1.5 
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 التمرين الثاني

نهايات  -/3بالعة كبيرة  -2ميكروب  -1وضع البيانات:  -/1

 حمراء. كرية دموية -5وعاء دموي  -4عصبية 

األعراض التي تصاحب التفاعل االلتهابي هي: انتفاخ،  -/2

 احمرار، ألم، ارتفاع محلي للحرارة، قيح.

شرح آلية االستجابة االلتهابية: عند دخول الميكروبات تقوم  -/3

هي و الخاليا المجاورة لمكان اإلصابة بإفراز مواد كيميائية تنّشط 

متعدّدة النواة التي تنسل عبر الكريات الدّموية البيضاء أحادية و

جدار الشعيرات الدموية و تتحّول إلى بالعات كبيرة تقو ببلعمة 

 الميكروبات و تفكيكها.
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 شبكة التّقويم

 العالمة المؤّشرات المعيار السؤال

 1س

 0.5 (احترام التّعليمات ) عدم الخروج عن منطوق السؤال  - الوجاهة

2.5 

استعمال 

أدوات 

 المادة

 3استعمال السند -

يربط بين موت منطقة في قشرة المخ و عدم قدرتها على ترجمة  -

 الّرسائل العصبية  الحّسية البصرية التّي تأتي من العينين الّسليمتين .

0.5 

1 

 0.5 استعمال أسلوب علمي مرتّب و صحيح. - اإلنسجام

 2س

 0.5 التّعليمات ) عدم الخروج عن منطوق السؤال (احترام  - الوجاهة

3 

استعمال 

أدوات 

 المادة

 2استعمال السند -

تمّزق النخاع الشوكي و عدم مرور الّرسائل الحّسية إلى بين يربط  -

 المخ وعدم مرور الرسائل الحركية من المخ إلى العضلة.

عن  يربط بين تمزق النخاع الّشوكي و عدم قدرة جزئه المفصول -

 الدّماغ من معالجة الّرسائل الحّسية والرد عليها.

0.5 

1.5 

 

 

 0.5 استعمال أسلوب علمي مرتّب و صحيح. - اإلنسجام

 3س

 الوجاهة
احترام التّعليمات ) عدم الخروج عن منطوق السؤال ( تقديم نصيحة  -

 واحدة.

0.5 

استعمال  1.5

أدوات 

 المادة

 1 نصيحة منطقيّة و مبّررة. -

 1 1 نظافة و تنظيم ورقة اإلجابة اإلتقان
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