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  AMROUCHEوفقكم هللا

 

حبساسيتها وسهولة ختريبها لذا تتميز املراكز العصبية 
جهزت %عضاء حلمايتها من  الصدمات و املؤثرات 

 .اخلارجية املختلفة

 سّم أنواع احلماية اليت تتلقاها املراكز العصبية .1

 ضع البيا=ت املناسبة مكان األرقام..2

ما نوع األعصاب  املوضحة يف السند ين  .3
 ص واملشار إليهما Eحلروف : ع 

  

 

انيس مراهق يصاحب رفقاء السوء الذين يتعاطون املخدرات (املورفني) عن  
،  .طريق تبادل احلقن، فأقنعوه بتجربة ذلك فحقن نفسه حبقنة أحد أصحابه

على رخصة السياقة  طلب منه ضمن امللف  التسجيل للتحصلوعند حماولته 
وكانت صدمته عنيفة عندما أظهر التحليل البيولوجي  ،بطاقة الزمرة الدموية
 .(فريوس فقدان املناعة املكتسب البشري ) HIVلدمه وجود فريوس 

 اعتمادا على السندات ومعارفك اجب عن التعليمات التالية :

 .يف داء السيدا  ىلعدو ا.حّدد بعض طرق 1

  لكل من فريوس األنفلونزا .والتهاب الكبد  يفةضاملاخلالp  سمّ  .2
 .)HIVالسيدا(و 

 املقابل..امتم مراحل تكاثر الفريوسات .على السند 3

 نقاط 6: التمرين األول

 نقاط6:  التمرين الثاين
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 التاريخ:

 

 

املكان وانتفخ  امحريف يده أثناء حماولة قطعه لقطعة خشب حيث اخرتقت  شظية ملوثة يده وبعد مدة  أصيب أمني جبرح
وبعد زpرته الطبيب انتزع الشظية بعدما حّدد له أمني مكان األمل مما ساعد على  ،وأحس %مل وارتفاع موضعي لدرجة احلرارة،

 شفاءه  .

 . سّم هذه االستجابة املناعية احمللية املرافقة لنمو امليكروEت1       
 .ورتبها ضمن اخلطوط الدفاعية للجهاز املناعي  وتكاثرها

عتبار األمل أمني Eألمل احلاد املوضعي وسبب ا إحساس.فّسر 2
 أحيا= نعمة وليس نقمة .

بّرر سبب تناقص معدل منو امليكروEت بعد يومني من العدوى .3
 .املناسبة البيا=ت 3على الوثيقة  وضع مكان األرقام

. 

 

 
 
 
 
     

 

 

 

زpدة عدد البلعميات يف موضع 
 اإلصابة

 نقاط 8:  الوضعية االدماجية
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وأحس %وأحس %مل وارت،،

         1
وتكا

أمنيإحساسإحساسّرررس.فسرر 22
أحياأحيا= نعم

Eص معدل منو امليكب تناقص معدل منو امليكرو
املاملناسبةلبيا=تالبيا=ت33ة الوثيقة 

.
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