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  د 30سا و  01:  المدة                                       عة و الحياةاختبار في مادة علوم الطبي

                           
  )����  12( ا��ء ا	ول                               

  )	��ط  56.(  :ا	ول  ������ا
  

 :، مث أجب عن األسئلة التالية  1قة رقم يالحظ الوث

 .7إىل  1من  البيانات سمّ  .1

 1 نيماهي العناصر اليت تنتقل عرب الطريق .2
 ؟ 2و 

  . 3 رقم استخرج اخلصائص البنيوية للعنصر .3
ماهي العالقة املوجودة بني اخلصائص البنيوية  .4

  و عملية االمتصاص ؟ 3 رقم للعنصر
  فيما تستعمل العضوية املغذيات بعد امتصاصها؟ .5

  ����  1 الوثيقة                                                                                           

��� ا������    �   ) 	��ط 5.5 ( : ا�
  

  أخذت الوثيقة التالية من خلية جلسم شخص     
؟ ما هـي األسـس املعتمـدة للحصـول 2  الوثيقة لماذا متث -1

  عليها ؟
جنس هذا مع حتديد . الصيغة الصبغية هلذه اخللية  عطأ -2

 الشخص ؟

 .لشخص سوي وراثيا ؟ علل إجابتكهل هذا ا -3

ني انطالقا من ـوضح برسم النمط النووي ألحد املشيج -4
                                                                 . 2الوثيقة 

  ����  2الوثيقة                                                                                            
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  )نقاط  8(  : ةالوضعية االدماجي

يتعرض كثريا من الناس اىل لسعات البعوض الذي يكثر بعد هطول 
، واليت ال يوجد فيها  الفقرية واملهملةاألمطار و خاصة يف املناطق 

  . صحي جيد ملياه األمطار وااري تصريف
مصحوبة أصيب أحد األشخاص يسكن يف حي قصديرى حبمى 

مصحوب باخنفاض عرق ها وبعد  مث ارتفاع درجة احلرارة  بالقشعريرة
  .درجة احلرارة 

  . 1لغرض تشخيص املرض أجريت له حتاليل يف الدم ، كانت النتائج موضحة بالوثيقة 

   : 1الوثيقة 

  شخص سليم  شخص مصاب  

   6000إىل  4500من   2600  )لـرت/ مليار ( عدد الكريات الدموية احلمراء

   10إىل  4من   15  )لـرت/ مليار (عدد الكريات الدموية البيضاء 

   400إىل  250من   300  )لـرت/ مليار (       عدد الصفائح الدموية  

  180إىل  135من   g / L  82 )   خضاب الدم(كمية اهليموغلوبني 

  : 2الوثيقة 

  

  .مكتسباتك  و اعتمادا على الوثيقتني:   التعليــمة 
 .قدم تشخيصا حلالة الشخص املريض  .1

 .املالريا ؟  وضح ذلك برسم   ميكروبعلى حدوث استجابة مناعية ضد  مالدليل .2

  اقرتح ثالثة حلول للوقاية من هذا املرض؟ .3

جسم املريض  ، الذي يدخل إىل plasmodium البالزموديوم يسمى ميكروبض التهايب خطري ، يسببه مر  المالريا
  .ويرافق ذلك مع جمموعة من األعراض  ا ،ــر خي والكريات احلمراء  عن طريق أنثى البعوض فيصيب

اليت تذهب بدورها و  هسليما ، تقذف يف دمه كميات كبرية من املالريا شخصا ميكروبدما تلسع البعوضة اليت حتمل عن

كبرية حتتوي يف داخلها على أعداد   جمهرية ، وهناك تدخل اخلاليا الكبدية فتنمو وتنقسم فيها متحولة إىل كيسات إىل الكبد

حتت   تنفجرأن  الكريات الحمراءثم ال تلبث  .خترتق بدورها جدران الكريات احلمراء للمريض اليت امليكروباتمن 
  . املميزة للمالريا األعراضلتخرج و معها مسومها اليت حتدث  امليكروباتضغط 

فتحطم قسمًا كبرياً  phagocytes تهامجها الكريات البيضاء البالعةتستجيب العضوية ضد هذا اجلسم الغريب ف
  ... منها

 أشخاصاملريض لتنقله إىل  الشخصلدى لسعها هلذا  أما القسم الذي ينجو ، فإما أن متتصه بعوضة جديدة
  ... وهكذا تستمر الدورة... جديدة يف نفس املريض ليحطمها  أصحاء أو يدخل كريات محراء.آخرين 
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