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 )نقا� 05التمر�ن األول: (
 ما تنطبl مع حدود القارات والمح�طات .تكون الصفائح التكتون�ة في حرة دائمة ، والتي نادرا 

 ف�ة تظهر أنواع وحدود الصفائح التكتون�ة وحرتها �النس�ة ل�عضها ال�عض .تمثل الوث�قة التال�ة خر@طة جغرا

 

 قدم تعر@فا للصف�حة التكتون�ة ، مبرزا أنواعها وٕاعطاء مثاال عن ل نوع .
 إعتمادا على الوث�قة وعلى معلوماتك أكتب نصا تبرز ف�ه الدالئل العلم�ة علي وجود حرة ت�اعد بين الصفائح التكتون�ة 

 .)ؤخذ مثال الت�اعد بين صف�حة إفر@ق�ا وصف�حة أمر@ا الجنو�3ة ي (

 )نقا� 07التمر�ن الثاني: (

 :نجر, الدراسة التال�ة  السالمونيلللتعرف على الرد المناعي للعضو�ة المصا�ة ب�تير@ا من نوع 
I-   مولد ضد�تير@الفي تجر3ة تم حقن فأر ظهرت عل�ه إضطرا�ات هضم�ة ، تمت متا�عة تكور  السالمونيلمن نوع  �

 . )أ( 1تقدر بخمسة أساب�ع . النتائج ممثلة في الوث�قة  خالل فترةحقن الم�ة الضد واألجسام المضادة المنتجة �عد 
من طحال الفأر ومن عقدة لمفاو�ة قر@�ة من مان الحقن ، خال�ا لمفاو�ة و3لعم�ات ووضعت داخل �عد أسبوع ، أخذت 

 . السالمونيلالخال�ا على ثالث علب بتر, تحتو, مس�قا على ج�التين و�تير@ا محلول حيو, مغذ, ثم زرعت 
 . )ب( 1شروE  والنتائج التجر�3ة مبينة في الوث�قة ال

 
 3 من1 صفحة

en
cy

-ed
uc

a
ود حرة ت�اع وجود حرة ت�اعد بين

 تمت متا�عة تكور، تمت متا�عة تكور 
. )أ( 1قة . )أ( 

خل ت داخل 

ex
am

sاختباراختبار يف

مر�ن األول:التمر�ن األول: (
صفائح التكتو الصفائح التكتون�ة في ن

جث�قة التال�ة خر@طة جغرا لتال�ة خر@طة

s
الشع

sms

3as.ency-education.com



                     2018/2019  :السنة الدراسية  /الفصل الثاين ن امتحا /    ة: علوم الطبيعة واحلياةاختبار يف ماد
 

 

 )أ)(1حلل النتائج الموضحة في الوث�قة  -1
 عن نوع الجز@ئات التي عطلت حرة �تير@ا السالمونيل . )ب( 1و  )أ)(1إستدل من نتائج الوث�قتين  -2
 ؟)ب(1ماهي الفرض�ة المراد التحقl منها من نتائج الوث�قة   -3
IIنك من التعرف علي الخليتين (بين أن مميزات التعضي الخلو,  2الوث�قة  ى. أ إعتمادا علمن جهة  )ب(و  )أتم

 وتسمح لك بتحديد الصنفين من األجسام 
 من جهة أخر, .) ع) (صالمضادة (

 المنتجة حدد إذن مصدر األجسام المضادة  -ب
 في دم الفأر إبتداءا من نها�ة األسبوع األول . 

III.  قامن�ة سا�تس وضح في نص المعارف الم
 علمي مختصر يف يتدخل ل من الجسم 
 المشار إليهما ) ع(والجسم المضاد  ) ص(المضاد 

 في اإلستجا�ة المناع�ة النوع�ة الخلط�ة . 2في الوث�قة 
 

 )نقا�08لتمر�ن الثالث: (ا
التنب�ه الكهر3ائي الفعال يؤد, إلى توليد مون عمل غشائي ، ولغرض تفسيره على المستو, الجز@ئي والشارد, أجر@ت 

 :اسة التال�ة الدر 
الممثل تريبها في غشاء الليف العصبي من بينها  العلماء عدة تقن�ات دق�قة لمعرفة مصدر مون العمل رطوَ -1.1

 .)1التجر@بي في الوث�قة (
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 .)1سمَ  التقن�ة . وصف مبدأ عملها معتمدا على شل الوث�قة (-
 م إنجاز تجاربت )1الوث�قة (اسطة التريب التجر@بي الممثل في بو  -2  
 :التالي  )2شروطها ونتائجها مبينة في جدول الوث�قة ( 
 
 

  
 حلل هذه النتائج . -أ

 .3و 2فسر نتيجة التجر3ة  -ب
II) /مون العمل إثر التنب�ه الفعال تنفتح قنوات النمالممثلة �الوث�قة  )2وقنوات النم/ ( )1. خالل مرور 
 .)3، قَدر عددها في وحدة المساحة ما في جدول الوث�قة ( )1(

 

 قَدم تحل�ال مقارنا لنتائج الجدول .-1
  :النتائج المتحصل عليها في الدراسة السا�قة ومعلوماتك إستعانة � -2

 .TEAو TDTعلى أ, القنوات تؤثر المواد  - أ
 حدد نوع النمطين من القنوات ، مع التعليل . -ب      

III. مون العمل . إعتمادا على معلوماتك وما تقدم فَسرعلى المستوW الجز@ئي والشارد, 
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