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                         ن 8 د المعارف المكون األول : استردا
ن 2                                                                                                                        األول :  تمرينال 

 

 التشنج  –ليس يالسف –التعفن  –السيدا  -التمزق العضلي   –حدد من بين األمراض التي تصيب كل جهاز على حدة : قلة النوم– 
          : على المخدرات  اإلدمان –السيالن 

  

 الجهاز العضلي الجهاز التناسلي الجهاز المناعتي الجهاز العصبي

    

    
ن 2                                                                                                                     :    الثاني  تمرينال    

      

مضاد  –الهيستامين  : قم من األرقام الممثلة على الرسم التخطيطي أسفله باستعمال المصطلحات التاليةاكتب االسم المناسب لكل ر -1

   . خلية بدينة –مؤرج  -   IGEجسام األ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ........................................................................................األولى ؟ علل جوابك هل يمثل هذا الرسم مرحلة االتصال  -2

................................................................................................................................................................... 

 
 

ن 4                                                                                                                       :  تمرين الثالث ال 
 

           :  نستعمل أمصال االختبار ونحصل على النتائج التالية VIHضد  الدموية لشخص ايجابي المصللتحديد الفصيلة 

 ............................نVIH:1ضد  عرف ايجابي المصل -1

......................................................................... 

 ن1.1 :وابكاستنتج الفصيلة الدموية لهذا الشخص . علل ج -2

.................................................................... 

................................................................................................................................................... 

 ن 1.1برع بدمه. علل جوابك. هل يمكن لهذا الشخص الت -3

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 
 

 ن 22المكون الثاني : االستدالل العلمي والتواصل البياني والكتابي 
 

 ن6                                                                                                                :           األولالتمرين 
 

. و أربع مجموعات متشابهة من الفئرانقصد فهم آليات االستجابة المناعية ضد سمين الدفتريا، أنجزت سلسلة من التجارب على 
 يبين الجدول اآلتي ظروف هذه التجارب ونتائجها: 

 

 ABمضاد  Bمضاد  Aمضاد  االختبار أمصال 

الكريات الحمراء 

 للشخص 

   

.................................................................... 

 : .النقطة اإلجمالية.........................: ...........................................اسم المصحح  وتوقيعه
 

 

 اللكد        عدم حدوث اللكد
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 النتائج الظروف التجريبية رقم التجربة

وجود كمية ضعيفة من مضادات األجسام ضد  وت الفئرانم حقن فئران عادية بسمين الدفتريا 1
 سمين الدفتيريا في دم الفئران

 

تدمير خاليا النخاع العضمي بواسطة  2
 التشجيع، ثم حقن الفئران بسمين الدفتريا 

عدم وجود مضادات األجسام ضد سمين الدفتريا  موت الفئران
 في دم الفئران 

حقنها تشعيع النخاع العظمي لفئران، ثم  3
بسمين الدفتريا وبمصل فئران ممنعة ضد 

 الدفتيريا 

وجود مضادات األجسام ضد سمين الدفتريا في  تبقى الفئران حية 
 دم الفئران بكمية كافية

تشعيع النخاع العظمي لفئران ، ثم حقنها  4
بسمين الدفتريا وبمصل فئران ممنعة ضد 

 الكزاز. 

عدم وجود مضادات األجسام ضد سمين الكزاز  موت الفئران 
 في دم الفئران بكمية كافية.  

 
 ن(1؟  )1ماذا تستنتج من التجربة  -1

................................................................................................................................................... 
 ن(2: )  2التجربة فسر نتائج  -2

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

 ن(1)إجابتك   علل  3التجربة حدد نوع االستجابة المناعية الموجهة ضد سمين الدفتريا التي تم الكشف عنها في  –أ  -3
...................................................................................................................................................      

   ن(1)    :  4التجربة االستجابة المناعية المدروسة التي تكشف عنها  ما هي خاصية –ب  
................................................................................................................................................... 

 عن وسيلة لتدعيم االستجابات المناعية . 3التجربة تكشف 
    ن(1) هذه الوسيلة . إلىبأي وسيلة يتعلق األمر ؟ اشرح أهمية اللجوء  -4

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 
 

: ن6                                                                                                                         التمرين الثاني 
 

    بداء السيدا  إلصابةفي دم شخص تعرض  VIH حماةتطور نسبة مضادات األجسام وكمية  1تمثل الوثيقة 
 ن1 ؟ علل جوابك  VIHة ما هو نوع االستجابة المناعية التي ظهرت مباشرة بعد العدوى بحم -1

................................................................................................................................................. 
 ن VIH       1قارن بين نسبة مضادات األجسام وكمية  -2
 ..........................................................................................................: ......... األولىخالل المرحلة    -أ

  :....................................................................................................................خالل المرحلة الثانية -ب

 ننجز التجربتين التاليتين:  VIHبحمة  اإلصابةالحالة المالحظة عند نهاية المرحلة الثانية من لتفسير 

ونتتبع تطور نسبة الخاليا  VIH( بوجود حمة  T4   T8: نضع في وسط زرع نوعين من الخاليا اللمفاوية ) التجربة االولى

  2الوثيقة اللمفاوية الحية في الوسط عبر الزمن انظر 

 ن1...:................................................................................................. 2تستنتج بعد تحليلك للوثيقة  ماذا -3

حقنها ببعض الخاليا اللمفاوية ونتتبع صد هدم خاليا الجهاز المناعي ثم مجموعات من الفئران للتشعيع ق 3: نعرض  التجربة الثانية

 (  3الوثيقة  )ر مضادات األجسام في دم هذه الفئران انظرظهو

 ن1....................................................................................................ماذا تستنتج من معطيات الوثيقة ؟  -4

 .......................المالحظة بعد نهاية المرحلة الثانية.  اعتمادا على مكتسباتك وعلى معطيات التجربتين معا كيف تفسر الحالة-1

 ن2..............................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 


