متوسطـة  :راحبي بن داود بالدويس
املستوى  :رابعة متوسـط

التمرين األلو

التــاريخ 6572/50/71 :
التوقيت  :ساعتان

:

 /1ــ الوثيقة المقابلة عبارة عن تمثيل لمقاطع في خاليا عضلية قبل و بعد التقلص (النشاط)
و باستعمال ملون خاص تم تلوين الجاليكوجين
• ماذا نقصد بالجاليكوجين ؟ .
• حدد الشكل الذي أخذ قبل التقلص  ،وبعد التقلص .
• قارن كمية الجاليكوجين في الحالتين ،ماذا تستخلص ؟
• كيف تفسر هذه النتائج ؟
 /2إن استعمال الجاليكوجين من طرف خاليا الجسم ال يتم إال بوجود عنصر هام في الجسم .
• ما هو هذا العنصر ؟
• كيف يتم نقله في الجسم ؟ .

الوثيقــــة 1 :

التمرين الثاني :

تتربص بالعضوية أجساما غريبة هي الميكروبات وتحاول بشتى الوسائل غزوها
 -1صنف الحواجز الطبيعية التي تمنع دخول هذه األجسام الغريبة إلى الجسم؟
 -2عرف الميكروبات  .ثم صنفها وهات أمثلة عن كل صنف ؟
 -3قد تخترق الميكروبات الحواجز الطبيعية فما هي استراتيجيات الغزو التي تستعملها الميكروبات ؟

التمرين الثالث :

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

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

ا

إليك الوثيقة 01
 -1أكمل الفراغات بوضع العدد الصبغي  ،علما أنه ال وجود
لشذوذ صبغي .
 -2ماذا يعني مصطلح شذوذ صبغي و ما يترتب عنه ؟
 -3ما هي الظاهرة التي تسمح بإنتاج األمشاج ؟
 -4قصد دراسة مراحل الظاهرة ( س ) من الوثيقة 01
أنجزنا الوثيقة 02
 عرف الظاهرة س .
 رتب مراحل الوثيقة  02مع عنونتها .
 ما الهدف من الظاهرة س ؟
 حدد ثالث أوجه اختالف بين العنصرين 2 ، 1 :
 أذكر مراحل تشكل العنصر  1بدون شرح .

التمرين الرابع :

تم حقن حيوان بزالل البيض  ،و بعد أسبوعين حقن بنفس الكمية من زالل البيض
فلوحظ على الفور ظهور األعراض التالية  :سعال  ،سيالن األنف  ،دموع ........،
في حالة عدم عالج هذا الحيوان فإن هذه األعراض تؤدي إلى موت الحيوان
نتيجة اختناق الناتج عن تقلص عضالت القصبة الهوائية .
 -1ماذا تسمى هذه الحالة المرضية ؟اشرح جوابك
 -2ماذا يمثل زالل البيض في هذه الحالة ؟
 -3الوثيقة  01تبين مراحل حدوث هذه الحالة داخل جسم الحيوان
 عنون المرحلتين .ثم اشرحهما .
 قدم أسماء البيانات المرقمة .
 -4اقترح عالجا لهذا الحيوان .
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الوثيقة 10 :
1

الوثيقـــــــــــة 02 :

2

ـهـ

التمرين اخلامس :

تلعب بطاقة الزمرة الدموية دورا كبيرا في حياة الفرد والمجتمع ونظرا لالمباالة من طرف احمد لم يقم بإجراء اختبار تحديد الزمرة الدموية رغم ان هذه
التحاليل تمتاز بالسرعة  ،وفي يوم من االيام اصيب بنزيف دموي حاد اثناء حصة الرياضة فقد على اثره كمية كبيرة من الدم نقل على اثرها الى المستشفى مما
اضطر بالممرض الى اخذ كمية من الدم لتحديد الزمرة الدموية وبعد  04دقائق حصل على النتائج االتي :
االخ

ا ول

االخ

A

الث ي
B

الث لث

االخ

AB

االخ

ال ا ع
D

؟
مظهر طبيعي

مظهر حبيبي (متخثر )

؟

مظهر طبيعي

االسئلة :
 -1ماهي النتيجة المتوقعة في االختبار الثالث مع التعليل
عادل AB+
سارة O-
علي A+
األصدقاء
 -2حدد نوع الزمرة الدموية ألحمد معلال اجابتك ؟
 -3تقدم الى المستشفى ثالثة أ صدقاء يحملون الزمر الموضحة في الجدول  :زمرة احمد ().....
 ضع  +اذا كان النقل ممكنا و – اذا كان النقل غير ممكنا في الخانة المناسبة
 ماذا تعني االشارة  +واالشارة – الموجودة على الزمر الدموية
 -4في بعض الحاالت نجد ان الشخص يمكن التبرع بدمه الى الشخص المصاب وذلك من ناحية التوافق مع قواعد الدم  ،اال ان الطبيب
ال يوافق على هذا النقل  ،في رأيك لماذا ؟
 -5حدد دور بطاقة الزمرة الدموية .

الوضعية اإلدماجية :

لقد لوحظ في مجتمعنا خالل السنوات األخيرة ارتفاع نسبة ظهور أشخاص يتميزون بصفات وراثية خاصة يطلق عليهم اسم المنغوليين  ،و من أجل
دراسة السبب الفعلي لهذه الصفات نقترح عليك الوثائق التالية :

ولــــــــــــــــــــــو و ـــفل غـــــــــــــوليين

الوثيقة 02 :
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ث ال ية ن هـو الف ال غولي ي ع ق لزوا ال أخ
لق لت ا
ع  ،ك ه ي كن اك ف ذ ال لة ك ا في اية ال ل و
ل
ذلك س ع ل ق ي ت ية خ صة.

الوثيقة 03 :
باستغالل مكتسباتك و الوثائق المقدمــــــــة :
 1ـ حدد الخلل المتسبب في ظهور الصفات المميزة للفرد المنغولي .
 2ـ قدم تفسيرا علميا لهذه الظاهرة .
 3ـ اقترح بعض االحتياطات الوقائية لتجنب حدوث هذه الظاهرة

الوثيقة 04 :
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