
  
  
 
 
  

   أجب بوضوح على نفس الورقة.....:    الرقم .... /3:  القسم ..............................................: االسم 
                                                                                               2/1  

                                                          استرداد المعارف
)ن5.( أجب بصحیح أو خطأ على االقتراحات التالیة -1        

.                                                                   ............. في مستوى الغدة السعترية T تنضج اللمفاويات -            
  ............. .                                                                                                من الجراثیم  تعتبر النملة-          
.                                   .............A التبرع بدمه لشخص له فصیلة دموية AB يمكن لشخص له فصیلة دموية -            
.              .............في غیاب العالج يؤدي إلى تشمع أو سرطان الكبد ,  من األمراض المنقولة جنسیا B الكباد -            

.                                                    ............. تناول الطعام مع شخص مصاب بالسیدا يسبب انتقال المرض-            
: مراحل لظاھرة معینة 1 الوثیقة  تمثل-2        

          
 
 
 
 
 
 
 
 

  ...) : ...................................................................ن1.( سم الظاھرة الممثلة على الوثیقة مبرزا خصائصھا-  أ       
..........................................................            ........................................................................................  

  )ن2.( أعط العنوان المناسب لكل مرحلة من ھذه المراحل -  ب       
  ...............................................: ........2المرحلة : ......................................................    1                المرحلة 

  : .......................................................4المرحلة: .......................................................    3         المرحلة        
  

    العلمي و التواصل الكتابي و البیانياالستدالل                                              
  

  ) نقط4,5(التمرين األول       
   التي تمثل تطور مجموعة من العوامل في دم1 على الجسم نقترح دراسة الوثیقة HVI  لفھم كیفیة تأثیر حمة       

 .        شخص مصاب بداء السیدا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) ن1.(علل جوابك . HVI عدوى لیصبح ھذا الفرد إيجابي المصل تجاه فیروس حدد كم مر من الزمن بعد ال-1      
 .......................................................................................................................................................          

...................         ....................................................................................................................................  
  )ن1.( صف تطور كمیة الفیروس خالل ھذه المرحلة-2      

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

  )ن1.( انطالقا من بداية إيجابیة المصل و إلى نھاية السنة األولىHVI حدد كیفیة تطور فیروس -3      
                                       

 إعدادية القدس
 الرشیدية

      2 األسدوس2الفرض رقم 
ة علوم الحیاة و األرضماد  

2011/2012: الموسم الدراسي   
  إعداديثالثةال:  المستوى الدراسي 

ساعة واحدة :مدة اإلنجاز   
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                                                                       2/2  
      ............................................   ...........................................................................................................  

............................................................................................................................................        ............  
  )ن1 .(و ذلك انطالقا من بداية السنة الثانیة,  و كمیة اللمفاويات HVI بین كیف تطورت كمیة كل من فیروس - أ-4      

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

........................................................................................       ..............................................................  
  )ن0,5.( استنتج تأثیر ذلك على الجھاز المناعي -        ب

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

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

   )نقط7,5(التمرين الثاني      
  عن األغذية المعلبة سیئةتلوث ناتج (تسببه بكتیريا ال ھوائیة تسمى عصیة البخص ,   مرض البخص  تسمم غذائي      

  ثم تظھر بعد ذلك مضاعفات خطیرة في حالة... أوجاع البطن , اإلسھال , التقیؤ : و من أعراضه األولیة, )       التعقیم
  مما قد يؤدي إلى الموت, كصعوبة التنفس نتیجة الشلل الذي يصیب تدريجیا عضالت القفص الصدري ,        غیاب العالج 

  .       باالختناق
  : رح التجارب التالیة نقت,        لمعرفة طريقة تأثیر ھذه البكتیريا على الجسم 

   و بعد مضي بضع ساعات تم استخالص كمیة من مصله1Sتقیم غذاء معفن بعصیات البخص لفأر سلیم  : 1التجربة      
  . نتج عنه موت ھذا األخیر بمرض البخص2S                    و حقنھا لفأر سلیم 

  )ن1,5.(عصیات البخص على الجسم  استنتج طريقة تأثیر -1      
..................................................................................................................................................          ...  

  من نفس على فئران 3و 2تم انجاز التجربتین ,       قصد الكشف عن المسلك المناعتي المتدخل ضد عصیات البخص 
  . كان مصابا بمرض البخص و شفي منه Aعلما أن الفأر ,  )C و B و A(      الساللة 

                . ظروف ونتائج التجربتین 1       تلخص الوثیقة 
      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ..................................................... : ................................................)ن3.(3و 2  فسر نتیجة التجربتین - 2     
......................................................................................................................................................             

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

  ) : ........................................ن2(.علل جوابك ,  استنتج نوع االستجابة المناعتیة المتدخلة في ھذه الحالة – 3     
................................................................................................           .....................................................  

       ) ن1. ( دفاع الجسم ضد مرض البخص آلیةاعط خطاطة مبسطة تفسر ,  من خالل إجاباتك السابقة و مكتسباتك - 4     
  
  
  
  
  

  حمید كابوري: إعداد األستاذ   
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