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ن)  6الوضعية األولى (

 بعد هضم األغذية وتحولها إلى مغذيات تمتص بواسطة الزغابات  

 المعوية ثم تنقل عبر طريقين (أ) و(ب) إلى الدم 

)βالذي يوزعها على خاليا الجسم كما توضحه  (الوثيقة    

طريقين (أ) و(ب)وال) βـ سّم البيانات المرقمة على( الوثيقة 1  

ـ اذكر المغذيات التي تنتقل في الطريق (أ)2

و المغذيات التي تنتقل في الطريق  (ب)   

3ـ  2ـ  1ـ بين دور  العناصر  ـ 3

 
ن)6الوضعية الثانية (

حيث لوحظ على األشخاص الذين تعرضوا  من جرائم فرنسا اختبارها النووي في منطقة رقان بالصحراء الجزائرية 

إصابة المواليد بعاهات مختلفة لم تكن في أسالفهم مما أكد أن تأثير اإلشعاع علي بنية الصبغيات       لإلشعاع زيادة 

        يؤدي إلى ظهور صفات وراثية لم تكن في اآلباء                                                                     

         

ــــدالسنــ                                                                                  

                                                                                                                                   
       

 ال

 

3 

2 

1 

 الطريق (ب) الطريق (أ)

 

βالوثيقة   

 

 الطابع النووي لطفل من رقان    

ـ حدد سبب ظهور وانتشار األمراض الوراثية في منطقة رقان1  

هو مقرها ؟ ـ فيما تتمثل الدعامة الوراثية وما2

ـ قدم نصيحتين لتجنب مثل هذه األمراض الوراثية3  eeen
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نن)  66ة األولى (وضعية األولى (

غذية وتحولها إلى م األغذية وتحولها إلى م

ر طريقين (أ) ول عبر طريقين (أ) و(ب

لجسم كما توضخاليا الجسم كما توضحه

لللطرطريقينالوال) ββثيقة ( الوثيقة 

(أ)طريق (أ)

حيث لوحظحيث لوحظ علىائرية 

ن تأثير اإلشعاعكد أن تأثير اإلشعاع عل
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ن)8الوضعية اإلدماجية (

النـــــــــص    

) وهو مرض ينتج من توضع عصيات الخناق في مؤخرة الحلق تفرز  أصيب ثالث أطفال بمرض الخناق ( الدفتيريا

سّما ترسله إلى كل العضوية فيؤثر على القلب والجهاز العصبي والمجاري التنفسية بحيث كانت حالة األطفال كاألتي: 

                           الطفل األول:كانت إصابته خفيفة وشفي منها                                                      

الطفل الثاني:نقل بسرعة الى المستشفى حيث تم عالجه بالمصل                                                            

الطفل الثالث:ترك حتى استفحل فيه المرض وشلت أطرافه وعند إحضاره إلى المستشفى كانت حالته متأخرة فمات 

بطاقات اللقاحات لألطفال الثالث ـــد:السنـــ        

 اللقاح موعده الطفل األول الطفل الثاني الطفل الثالث
3الشهر  اخذ اللقاح اخذ اللقاح لم يأخذ اللقاح    DTC ضد الخناق 

شهرا 18 اخذ اللقاح لم يأخذ اللقاح لم يأخذ اللقاح  DTC تذكير بـ 

سنوات 6 اخذ اللقاح لم يأخذ اللقاح لم يأخذ اللقاح  DTC تذكير بـ

: من النص و السند ومعلوماتك التعليمات 

ـ فسر سبب بقاء الطفل األول و الطفل الثاني أحياء وموت الطفل الثالث 1

ـ عرف التلقيح والعالج بالمصل  ثم قارن بينهما2

   من األمراض الجرثومية ـ ما التوصية التي تقدمها للمجتمع حتى يتم تفادي اإلصابة بهذا المرض أوغيره3
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الطفل األوالطفل األول:ك

طفل الثاني:نقلالطفل الثاني:نقل بسر

الثالث:ترك حطفل الثالث:ترك حتى اس

د:ـــد:نـــ بطاقات اللقاحبطاقات اللقاحاتـ

m/e/e/e/eموموعده
33الشهر الشهر  m////

اخذomcشهرشهرا181 ccconسنوات cccc
الطفل الثالثوموت الطفل الثالث 

من األمرمن األمرض أوغيرهرض أوغيره
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تصحيح االختبار

الوضعية األولى 

ـ القلب    الطريق أ : طريق بلغمي (لمفاوي)     الطريق ب : طريق دموي                               3ـ الكبد    2ـ المعي الدقيق   1كتابة البيانات 
: الماء ـ األمالح المعدنية ـ الفيتامينات ـ  سكر العنب ـ أحماض أمنية                                                  المغذيات التي تنتقل في الطريق (أ) 
       غليسيرول                                        : الماء ـ األمالح المعدنية ـ الفيتامينات ـ أحماض دسمة +  )بالمغذيات التي تنتقل في الطريق ( 
             ـ المعي الدقيق: الهضم  و االمتصاص                                                                                            1دور  العناصر 

1g / L و تنظيم نسبة الغلوكوز في الدم    : تخزين الغلوكوز (سكر العنب) على شكل جليكوجينـ الكبد2دور  العناصر  

القلب: ضخ الدم إلى خاليا الجسم     ـ3ردور  العناص  

الوضعية الثانية 

الصبغيات  : تأثير اإلشعاع النووي على  سبب ظهور وانتشار األمراض الوراثية في منطقة رقان

مقرها النواة   في الصبغيات تتمثل الدعامة الوراثية 

النصحتين هما : 

ـ استعمال الطاقة النووية ألغراض سلمية وإبعادها عن المنشآت السكنية

المواطنين عنها  وإبعاد اإلشعاع أماكنمحاصرة ـ 

ـ معرفة شجرة النسب

:  اإلدماجيةالوضعية 

الذاكرة المناعية عنده تعمل بقاء  محافظته على إعادة التلقيح لديه مناعة مكتسبة ضد الكزاز عن طريق التلقيح ــ :حيا األولسبب بقاء الطفل   

مناعة له ــاللمعالجته بالمصل ــ نقل :سبب بقاء الطفل الثاني حيا

                                                                           لم يلقح ولم يعالج بالمصل  ليست لديه مناعة ضد الكزاز :سبب موت الطفل الثالث
 معقادرة على رد فعل سريع وقوي عند التماس  توكسين) يكسب العضوية مناعة طويلة أناغير فعال ( أوسمقن شخص بمكروب تعريف التلقيح:ح 

                                      الجسم الغريب                                                                                                                 
 مضادة نوعية للجسم الغريب يحمي الجسم مدة قصيرة  أجسامتعريف العالج بالمصل:حقن مصل يحوي 

المقارنة بين اللقاح والصل

 اللقاح  مفعول نوعي مناعة نشيطة مناعة مكتسبة مفعول دائم  للوقاية 
للعالج  المصل مفعول نوعي مناعة سلبية منقولة مناعة منقولة مفعول مؤقت   

 التوصيات 

  ـ ضرورة حيازة كل مولود على دفتر التلقيحات1

ـ تلقيح األطفال منذ الوالدة2

التلقيح (التذكير باللقاح ) حتى تبقي الذاكرة المناعية تعمل وإعادةالتلقيح عيد ـ احترام موا3

en ـ ضرورة توعية األسر بفوائد التلقيح4
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3صردور  العنادور  العناص  

وضعية الثانية الوضعية الثانية 

ور وانتشار األب ظهور وانتشار األمراض ا

ي الصبغيفي الصبغيات يةمة الوراثية 

ض سلمية وإبعاد ألغراض سلمية وإبعادها عن

طنين عنها المواطنين عنها 

محعن طريق التلقيكزاز عن طريق التلقيح ــ

ه ــ

                  مصليعالج بالمصل
قادضوية مناعة طوب العضوية مناعة طويلة

                                                  
جسم مدة قصيرمي الجسم مدة قصيرة 

ededعول مؤقتمفعول مؤقتduuuuمفعول دائم مفعول دائم 
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