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    2019-03-05                                                                         اإلمام أفلح بن عبد الوهابثانوية  /رمضان حمودانوية ث  

 مادة علوم الطبيعة والحياةفي  االختبار الثاني
 اتساع 4المدة:                                                                                                   تجريبية علومة ثانوي ثالث: اللسنةا 

 
 )قاطن 05( التمرين األول:

 صفائحدة مث انشطرت إىل ع، )Pangea(باجنيا  دعىواحدة ت كتلةل العلماء لنظرية زحزحة القارات، مفادها أن القارات كانت  توصّ 
 .يولوجيةالظواهر اجلبعض  )1(ل الوثيقة متثّ  ابتعدت عن بعضها البعض.

 .أ) و(ب)( لظاهرتنيمث سّم ا ،البيانات املرقمة تعّرف على )1
تقدمي مع  الوثيقة، شكليلة يف النشاطات التكتونية املمثّ  خمتصر يف نص علمي حوضّ ، )1( معارفك وباستغالل الوثيقةبتوظيف  )2

  بة هلا.تؤيد ذلك، والعوامل املسبّ اليت  الرباهني
 )قاطن 07( :ثانيالتمرين ال

وحتديد الصعوبات اليت تعرتض الباحثني إلنتاج لقاح فعال مرض فريوسي واسع االنتشار، لفهم آليات مقاومة اجلسم هلذا املرض  الزكام
 ضّده، نقرتح الدراسة اآلتية:

يرتكز مبدأ التلقيح على خاصيتني أساسيتني لالستجابة املناعية، للكشف عن هاتني اخلاصيتني وفهم بعض آليات  الجزء األول:
 هة ضد فريوس الزكام نستعرض التجربتني اآلتيتني:االستجابة املوجّ 

، واحلقنة Aمتت معايرة تركيز األجسام املضادة يف دم حيوان بعد تلقيه حقنتني متتاليتني، احلقنة األوىل حتوي مولد ضد  :01التجربة 
 .)1(من الوثيقة  1. النتائج موضحة يف الشكل Aمولد ضد و  Bالثانية حتوي مولد ضد 

يف دم شخص تعّرض للعدوى ¡ذا  LTcاملضادة له واللمفاويات  مت تتّبع تطور تركيز كل من فريوس الزكام واألجسام :02التجربة 
 .)1(من الوثيقة  2الفريوس، النتائج موضحة يف الشكل 
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 .)1(من الوثيقة  1حّلل وفّسر منحيي الشكل  -أ )1
 الكشف عنهما. استنتج خاصييت االستجابة املناعية اليت متّ  -ب
 لدم الشخص الذي تعّرض للعدوى بفريوس الزكام. 2حّلل نتائج املعايرة املوّضحة يف الشكل  -أ )2
 استخلص طبيعة االستجابة املناعية املوّجهة ضد فريوس الزكام، عّلل إجابتك. -ب

اللقاحات  فصل كل خريف يلجأ بعض األشخاص إىل أخذ لقاح ضد فريوس الزكام، على العكس بعض يف بداية :الجزء الثاني
األخرى تؤخذ مرة واحدة يف حياة اإلنسان. لفهم ضرورة أخذ لقاح ضد الزكام كل سنة متت معايرة نسبة األجسام املضادة ضد خمتلف 

 يف دم طفل يف مرحلتني من عمره: )A, B, C, D(احملددات املستضدية لفريوس الزكام 
 وس الزكام، يوّضح الشكل (أ) نتائج هذه املعايرة.من فري  1يف عمر سنتني عند إصابته ألول مرة بالساللة  المعايرة األولى:
)، يوّضح الشكل (ب) نتائج هذه 2يف عمر مخس سنوات عند إصابته بساللة جديدة من فريوس الزكام (الساللة المعايرة الثانية:

 املعايرة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دم الطفل، وهذا يف سن الثانية قارن بني تركيز األجسام املضادة املوّجهة ضد خمتلف احملددات املستضدية لفريوس الزكام يف )1
 واخلامسة.

 1الوثيقة 

 2الوثيقة 
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1ّر وفسر منحيي الشكلر منحيي الشكل 

الستجابة املناصييت االستجابة املناعية اليت
2ّحححضرة املوّضحة يف الشكلحة يف الشكل 

ههناعية املوجابة املناعية املوجهة ضهة ضد فري ّّ
 يلجأ بعض خريف يلجأ بعض األشخ

م ضرورةن. لفهم ضرورة أخذ لقاح
A,(يف دم طفل يفيف دم طفل يف مرحل

س اوس الزكمن فريمن فري 11اللة بالساللة  ري
ديدة من فريوسة جديدة من فريوس الزك
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، ومن إجابتك على السؤال السابق وّضح ضرورة أخذ )2(لفريوس الزكام املمثلة بالوثيقة  2و 1انطالقا من مقارنة بنييت الساللتني  )2
 لقاح ضد فريوس الزكام كل سنة.

 يسّببه فريوس الزكام.مما سبق ومن معلوماتك، استخرج طرق تصدي العضوية املصابة باملرض الذي  )3
 )قاطن 08( :لثثاالتمرين ال

هذه االحساسات ليتم دجمها تتدخل املراكز العصبية يف خمتلف اإلحساسات اليت يشعر ¡ا الفرد، وتلعب املشابك دورا هاما يف إيصال 
 بعد ذلك، إال أن هناك جزيئات خارجية كيميائية مثل املخدرات تؤثر على هذه املشابك فتحدث خلال يف عملها.

 ملعرفة أنواع املشابك على مستوى النخاع الشوكي جنري التجارب التالية: الجزء األول:
من نفس الوثيقة شروط ونتائج التجارب  )ب(املستعمل يف حني ميثل الشكل الرتكيب التجرييب  )1(من الوثيقة  )أ( الشكل لميثّ 

 املنجزة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 مربزا نوع الوسيط العصيب، مع التعليل. F2و F1د طبيعة املشبكني حدّ  ،باستدالل علمي )1
 .3ر النتائج املتحصل عليها يف التجربة فسّ  )2

، وملعرفة Benzodiazépine (BZD)ج العضلي حالة مرضية ناجتة عن تقلص عضلي حاد، تستعمل لعالجها التشنّ  الثاني:ء الجز 
للشكل (أ) من  )E1(مع العلم أن التسجيالت أخذت من  )2(آلية تأثريها أجريت على فأر سلسلة جتارب، نتائجها ممثلة يف الوثيقة 

 .)1(الوثيقة 
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 .)2(الوثيقة لة يف حّلل النتائج املمثّ  -أ )1
 .)1(ر نتائج املرحلة فسّ  -ب
 .Benzodiazépine (BZD)اقرتح فرضية  تفسريية لتأثري  )2
قياس النسبة  ومتّ  GABAبوجود كمية كافية من  BZDبرتاكيز متزايدة من  )1(من الشكل (أ) للوثيقة  )F1(نت املنطقة ُحقِ  )3

 :يتلة يف اجلدول اآلالنتائج ممثّ . على القنوات الغشائية  GABAلتثبيت الـ )%(املئوية 
 
 
 

 هل هذه النتائج تؤكد صحة الفرضية املقرتحة؟ عّلل. -أ
 يف معاجلة التشنج العضلي. BZDاشرح إذن ملاذا تستعمل  -ب

من معارفك ومما استخلصته من هذه الدراسة، بنيِّ برسم ختطيطي وظيفي على املستوى اجلزيئي آلية عمل املشبك  الثالث: الجزء
)F1(  الوثيقة) الشكل أ) – 1من. 

 
 
 

 
 بالتوفيق للجميع
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 2019-2018  والحياة لثاني لمادة علوم الطبيعةالمتحان انمودجية لاإلجابة ال

 )05(  :التمرين األول
                                            األستينوسفري -2                        )لوح حميطي( الليتوسفري -1 :البيانات -1

 )4*0.25( خندق حبري (حميطي). -4                     )(قشرة قارية سلسلة جبلية -3      
 :تنيتسمية الظاهر  -

 )2*0.5( الظاهرة (ب): ظاهرة التقارب       ظاهرة التباعد الظاهرة (أ):
 :علميالنص ال -2

 كانت القارات كتلة واحدة تدعى باجنيا، مث انشطرت إىل عدة صفائح تكتونية، واليت تكون إما حميطية أو قارية أو خمتلطة. 
 )0.5( ؟سّببة هلا، وما هي العوامل املاملؤدية إىل ذلكفما هي النشاطات التكتونية 

 ميكن للصفائح للتكتونية أن تتباعد أو تتقارب فيما بينها: 
ميكن تربير حركات التباعد من خالل: زحزحة  كات التباعد: تتمّثل حدودها يف الظهرات وسط حميطية اليت تتميز برباكني وزالزل. حر  -

 )0.5( القارات والتوسع احمليطي.
 )0.25( األدلة اليت تؤكد زحزحة القارات هي: الدليل اهلندسي (اجلغرايف)، الدليل اجليولوجي، الدليل املستحاثي (أقوى األدلة).

األدلة اليت تؤكد التوسع احمليطي هي: اختالل مغنطة الصخور النارية بشكل تناظري كلما ابتعدنا عن حمور الظهرة، زيادة مسك الطبقات 
 )0.25( ها كلما ابتعدنا عن حمور الظهرة.الرسوبيات وعمر 

على مستوى احلدود املقابلة ملناطق التباعد بغطس صفيحة ما حتت صفيحة أخرى، ويُدعى هذا بالغوص. تتجّلى حركات التقارب:  -
درجة) يدعى مستوى  90أو  45وفق مستوى مائل (زواية قدرها تتمّيز مناطق الغوص بزالزل يتزايد عمق بؤرها من احمليط إىل القارة 

، كما تتمثل حدودها يف . وَتصحُبها اندفاعات بركانية (براكني انفجارية)بنيوف الذي يفصل بني الصفيحة الغائصة والصفيحة الطافية
 )0.5( سالسل جبلية حديثة.

التيارات الصاعدة الساخنة على مستوى الظهرات احمليطية،  صفائح التكتونية، حيث:ذه الاحملّرك األساسي هل تيارات احلملتعترب 
التيارات النازلة تتربّد على مستوى مناطق الغوص، باإلضافة إىل زيادة كثافة اللوح الغائص بالنسبة للوح الطايف، واألستينوسفري ذو 

 )0.5( .أساسا تفّكك العناصر املشّعةتنتج الطاقة املسببة لتيارات احلمل من  .السلوك املطاطي
 ينقسم الغالف الصخري (الليتوسفري) إىل عدة صفائح متحركة عن بعضها البعض، وهذا ما يدعى بنظرية تكتونية الصفائح. 

 )0.5(وتعود هذه احلركة إىل تيارات احلمل. 

 )07( :التمرين الثاني
 األول: الجزء 

) يف الدم Bوضد  Aمنحنيني بيانيني لتغريات نسبة األجساد املضادة (ضد ) من الوثيقة 1الشكل (ثل مي :ريفستالل و يحلتالأ)  -1
 بداللة الزمن بعد حقنتني متتاليتني، حيث: 

 وحدة اعتبارية) 0.6حوايل إىل مث تزايدها   يف الدم بعد أسبوع Aضد ضادة املجسام األظهور نالحظ  A مبولد الضد احلقن األول بعد
) Aضد السابق ( بنفس مولد الضد يف األسبوع الرابع احلقن الثاين عندو يف األسبوع الرابع.  مث تناقصها وانعدامها عند األسبوع الثاين

إىل  Bيف حني أدى حقن مولد الضد ، وحدة اعتبارية) 500حوايل وبكمية كبرية (مث تزايدها لألجسام املضادة  اسريع اظهور  الحظن
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كانت القاراتككانت القارات كتلة و
املؤشاطات التكتونيةي النشاطات التكتونية 

ئح للتكتونية أن تتباعصفائح للتكتونية أن تتباع
لّل تتمثلّل حدودها يف الل حدودها يف الظهر

)00.5((
: الدليل اهلندسيت هي: الدليل اهلندسي (اجل

الل مغنطة الصخ اختالل مغنطة الصخور ا
)0.250.25((ظهرة.

بلة ملناطق التبا املقابلة ملناطق التباعد بغ
ق مستوىوفق مستوى القارةط إىل القارة 

هههحبصحُبها اندفاعاها اندفاعات برك ص وَت

رات الصاعدة االتيارات الصاعدة الساخ
ح الغائص بالنسبة اللوح الغائص بالنسبة لل

0.50( .ا 5((
وهذا ما يدعىض، وهذا ما يدعى بنظرية

) يف الدم ) يف الدم BBد 
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حبدوث  A ونفّسر نتائج احلقن األول مبولد الضد مث انعدامها يف األسبوع الثامن. بعد أسبوع B نتاج ضعيف لألجسام املضادة ضدإ
وهي سريعة االستجابة  LBmأدت إىل إنتاج أجسام مضادة بكمية قليلة مع احلصول على خاليا ذاكرة  أوليةمناعية خلطية استجابة 

مناعية واستجابة  A ضد مولد الضد سريعة ثانوية مناعية خلطية استجابةحدثت  وبعد احلقن الثاينعند دخول ثان بنفس املستضد. 
 )B. )01د أولية ضد مولد الضخلطية 

ضد مولد  ستجابة الثانوية) والنوعيةوجود الذاكرة املناعية (اال هي: خاصييت االستجابة املناعية اليت مت الكشف عنهمااالستنتاج: ب) 
 )0.5(. الضد

، تركيز LTCمنحنيات بيانية لتغريات تركيز فريوس الزكام، تركيز اللمفاويات  3ميثل الشكل (ب) من الوثيقة  :تائجنالل يلحتأ) -2
ابتداء من اليوم الثاين ويرتفع دم ال فريوسات الزكام يف ظهور الحظاألجسام املضادة لفريوس الزكام يف الدم بداللة الزمن، حيث: ن

تظهر اللمفاويات بينما  ،يف اليوم العاشر تنعدمإىل أن  تركيزها مث ينخفض ،6إىل أن يصل إىل أقصى قيمة له يف حدود اليوم  تركيزها
LTC  يف اليوم  تنعدمإىل أن  تركيزها مث ينخفض ،8لتصل إىل أقصى قيمة هلا عند اليوم  اليوم الثاين ويرتفع تركيزها مع الزمن بعديف الدم

ليصل إىل أقصى قيمة هلا يف حدود اليوم  الزمنمرور تظهر يف اليوم الرابع ويرتفع تركيزها مع  أما بالنسبة لألجسام املضادة .الرابع عشر
 )0.75(مث يثبت.  الرابع عشر،

 استجابة مناعية نوعية خلطية. : ملناعية املوجهة ضد فريوس الزكاماالستجابة ا ص:ستخالاالب) 
 خلوية.استجابة مناعية نوعية                                                                    

 )4*0.25( ضد فريوس الزكام.األجسام املضادة  وإنتاج LTCبعد حقن الفريوس نالحظ إنتاج اخلاليا اللمفاوية التعليل: 
 الجزء الثاني:  

 2 الساللة عند اإلصابة بفريوس الزكام من ،Cو Aاملستضدية  احملدداتارتفاعا يف تركيز األجسام املضادة ضد نالحظ  املقارنة: -1
عند اإلصابة  Dو B املستضدية ألجسام املضادة ضد احملدداتنالحظ اخنفاضا يف تركيز ا، بينما 1 الساللة إلصابة منمقارنة با

 )0.5( .1 الساللة من إلصابةمقارنة با 2 الساللة بفريوس الزكام من

 B املستضدية ختتفي احملدداتبينما  ،2و 1مشرتكة بني الساللتني  Cو A املستضدية احملدداتأن نالحظ :  مع التوضيحنة املقار  -2
مناعية استجابة  ت العضويةأظهر  2بالساللة  فعند اإلصابة .Fو E عندها وهي جديدةمستضدية تظهر حمددات ل 2يف الساللة  Dو

ضد الساللة التلقيح ذلك ل ،ألنه مل يسبق التعرف عليهما Fو Eوستظهر استجابة أولية ضد احملدد  Cو Aضد احملددين  ثانويةخلطية 
لنظرا لتغريات بعض احملددات  ضرورة أخذ لقاح ضد فريوس الزكام كل سنة يوّضحوهذا ما ، 2ضد الساللة ال حيمي اجلسم  1

 )5*0.25( .املستضدية للفريوس
ستجابة املناعية يتولد نوعان من اال : عند اإلصابة بفريوس الزكامتصدي العضوية املصابة باملرض الذي يسببه فريوس الزكامطرق  -3

 النوعية:
اليت تركبها وتفرزها لفريوس الزكام و  ضد خمتلف احملددات املستضديةنوعية أجسام مضادة تتم بتدخل : خلطيةاستجابة مناعية نوعية 

مسهلة بلعمته تؤدي إىل إبطال مفعول الفريوس  احملسسة فتتشكل معقدات مناعية LBالناجتة عن متايز  PLBاخلاليا البالزمية 
 )01( .والتخلص منه

تعرفا مزدوجا على اخلاليا املصابة  CLTتتعرف  ،احملسسة 8LTالناجتة عن متايز  CLTاخلاليا  : تتم بتدخلخلويةاستجابة مناعية نوعية 
 )01( .ب اخلاليا املصابةير تفرز الربفورين وإنزميات حالة مؤدية إىل ختفتنشط و 
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االب) 
0.5(. الضدالضد

يلحتأ) --22 تائجناليييل ل يلحتأ)  ل
سام املضادة لفرياألجسام املضادة لفريوس

 أن يصل إىلإىل أن يصل إىل أقصى
اليوم الثاين ويرتفعاليوم الثاين ويرتفعدبعددم 

 لألجسام املضالنسبة لألجسام املضادة
0.75((

ية املوجهة ضدملناعية املوجهة ضد فريوسا
                              

وإLTC اللمفاويةخلاليا اللمفاوية 

املستضد احملدداتة ضد  ا تركيز اioاملستضد احملددات ألجسام املضألجسام املضادةز

ati 0(
2و1بني الساللتنيرتكة بني الساللتني 

uc22بالساللةبالساللة إلصابةند اإلصابة

،بق التعرف عليمل يسبق التعرف عليهما

edلنظرلنظرا لتغري كل سنةزكام كل سنة

ستجابةن من االولد نوعان من اال

و تركبها وتفرزهااليت تركبها وتفرزها و
e بلعمته مسهلة بلعمته 
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 4 من  3  الصفحة

 )08( :لثلتمرين الثاا
 الجزء األول: 

 :د طبيعة املشبكنييدحت -1
مبلغ عصيب مثبط  هذه احلالة هو املبلغ العصيب يف، E1يف  PPSIمت تسجيل  S1 : مشبك تثبيطي ألنه عند التنبيه يفF1 املشبك -

 )GABA.( )0.5 (مثل الـ
مبلغ عصيب منّبه  املبلغ العصيب يف هذه احلالة هو ،E1يف  PPSEمت تسجيل  S2 ي ألنه عند التنبيه يفمشبك تنبيه :F2 املشبك -

 )ACh.( )0.5 (مثل الـ
يعود . 2Eكمون الراحة يف احلصول على  وبالتايل E1 يفمل يبلغ العتبة  تسجيل زوال استقطابنالحظ  :03 تفسري نتائج التجربة -2

حيث املشبك املثبط قلل من سعة ، PPSIوتثبيطي  PPSEلكمونني بعد مشبكيني تنبيهي  (فراغي) وث جتميع فضائيدحإىل 
(زوال استقطاب أقل من  أقل من عتبة توليد كمون عملكمونا  اجلربية  احملصلة عطتأالكمون بعد مشبكي للمشبك املنشط وبالتايل 

  )0.75( (تسجيل كمون الراحة). فلم يتولد كمون عمل العتبة)،
 الثاني: الجزء 

 حتليل النتائج:   أ) -1
 إفراط يف استقطاب الغشاء بعد مشبكي E1 على مستوى  يسجل )F1(فقط يف املنطقة  GABAـ حقن العند : 1املرحلة 

)PPSI(  قناة 54ـ الغشائية يقدر بانفتاح عدد من القنوات مع. )0.5( 
أي  ( يف حالة استقطابالغشاء بعد مشبكي  بقاء E1 على مستوىيسجل  )F1(فقط يف املنطقة  BZDــ حقن العند : 2املرحلة 

 )0.5( .القنوات الغشائيةعدم انفتاح و  كمون راحة)
BZDــ حقن العند : 3املرحلة  + GABA  يف املنطقة)F1( : على مستوى يسجلE1 إفراط يف استقطاب الغشاء بعد مشبكي 

)PPSI( قناة 106ـ ب لقنوات الغشائية املقدركبري من اانفتاح عدد  مع  بسعة أكرب وملّدة أطول. )0.75( 
من الشق  cl-دخول شوارد  إىل )PPSI(إفراط استقطاب الغشاء بعد مشبكي يعود احلصول على : )1( نتائج املرحلة ريفست )ب

 على مستقبالته النوعية GABAتثبيت الـــ إثر  انفتاح القنوات الغشائية الكيميائيةاخللية بعد مشبكية نتيجة  املشبكي إىل هيوىل
 )0.75( .املتواجدة على الغشاء بعد مشبكي

، النوعيةعلى املستقبالت الغشائية املثبتة  GABAــ من عدد جزيئات ال BZD: تزيد مادة (BZD) مادةتفسريية لتأثري الفرضية  لا -2
ــ تدعم عمل ال BZDالداخلة (أي أّن مادة  -clمما يزيد من انفتاح عدد القنوات الغشائية الكيميائية ومدQا فتزيد بذلك كمية 

GABA(. )0.25( 
 )0.25(  .تائج تؤكد صحة الفرضية املقرتحةهذه الن عمأ) ن -3

ــ تُثبت كل جزيئات الحىت  احملقونة BZDترتفع بزيادة تركيز مادة  GABA ــتثبيت الاملئوية لنسبة النتائج اجلدول أن ح توضّ : لالتعلي
GABA 0.5(  .املتواجدة يف وحدة املساحة من الغشاء بعد مشبكي على القنوات( 

حيث تدعم تأثري  مستوى املشابك املثبطةعلى  BZDمادة تؤثر : يف معاجلة التشنج العضلي BZD مادة لاستعمشرح اب) 
GABA  او  سعة إفراط االستقطاببتضخيمQملدة  تبقى يف حالة اسرتخاءاليت  الرسالة العصبية إىل العضالتفتكبح انتقال  زيادة مّد

 )0.75( .التخلص من التشنج العضلي وبالتايل طويلة (عدم التقلص)
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(مثل الـ
2املش  املشبك --

().ACAChh(مثل ا(مثل الـ
فسري نتائج التجتفسري نتائج التجربة-2

(فرث جتميع فضائيوث جتميع فضائيد xaبكي للمشبك املنشط مشبكي للمشبك املنشط
e/(تسج(تسجيل كمو عملكمون عمل

)F1(( يف املنطقة فقط يف املنطقة 

(.قناة544بببـ ـ قدر بشائية يقدر ب

n c
علعلى مسيسجل يسجل ))F1F(ة

F1( : على على مستويسجل يسجل
106بببـ ـ ببشائية املقدر الغشائية املقدر

ca بعد مشبكيغشاء بعد مشبكي )PSI

AAتثبيت الـــ تثبيت الـــ إثر إثر ميائية

duGA على املسعلى املستقبالتاملثبتة املثبتة
أن (أي أّن مادة مادة  BZDZDّّي

كل جزيئات الثبت كل جزيئات ال لــ ُ enعم تأث

3as.ency-education.com



 4 من  4  الصفحة

  الجزء  الثالث:
 

 )1.25(البيانات 
 )0.5(الرسم 

 )0.25(العنوان 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رسم ختطيطي وظيفي على املستوى اجلزيئي آللية عمل املشبك التثبيطي

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s

ي وظيفي علىطيطي وظيفي على املستوى
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