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 )ن8_(استرداد المعارف                      

 
 )ن4(أجب بصحیح أو خطاُ  ثم صحح الجملة الخاطئة دون تغییر للكلمة التي تحتھا خط  - 1
 ن1.............................................خطأ................................. ھي كل متعضي مجھري یعیش على كائن حي آخر  الرمیةالجراثیم  –أ 

 ....................................................................................................الجراثیم الرمیة تعیش على مادة عضویة میتة......................
 ن1........................................... خطأ.......................... في عمل الجلد وأغشیة المخاطات والحواجز الكمیائیة فقطالمناعة الطبیعیةتتجلى  –ب 

 ...............................................تتجلى المناعة الطبیعیة في عمل األغشیة والمخاطات والحواجز الكمیائیة والبلعمة ومواد كیمیائیة أخرى................
  .1..........................................خطأ .......................................... جنسیا ال تنتقل إال عن طریق االتصاالت الجنسیة األمراض المنقولة –ج 

 ..............................االتصاالت الجنسیة+ ا        ألمراض المنقولة جنسیا یمكن أن تنقل أیضا عن طریق تحاقن الدم أو أدوات ملوثة 
  ن1.....................................................صحیح.................................................... لدعم الجھاز المناعي المضادات الحیویةتستعمل  –د 

................................................................................................................................................................................................ 
 ن2..........................................................................................................................ضع الكلمة المناسبة في الخانة المناسبة لھا  – 2

 األرجیة –المؤرجات  –األرجیین  –الھیستامینات 
 ، وھي استجابة  مناعیة مفرطة ناتجة عن إفراز................................األرجیین........داء یصیب األشخاص .....  األرجیة............تعتبر 

 ................... المؤرجات......بواسطة الخالیا البدینة بعد دخول متكرر لعناصر تسمى ............ الھیستامینات..........
 ن2................................................................................,اربط بخط بین عناصر المجموعة األولى وما یناسبھا في المجموعة الثانیة  – 3

      تقوم بالبلعمة أوال على مستوى االلتھاب                                         البلعمیات الكبیرة                  
     تقدم مولد المضاد للمفاویات بعد ھضمھ                                         البلعمیات مفصصة النواة        
     تعاون بین الكریات اللمفاویة                                         تكافل                                
       تعاون بین متعضي مجھري وكائن حي آخر                                         تكامل                               

 ) ن12( االستدالل العلمي والتواصل             
 نذكر أن التشعیع یقتل الخالیا التي تتكاثر بسرعة , ) 1( كما ھو ممثل في الجدول أسفلھ  , تم إنجاز عدة تجارب على ثالث مجموعات من الفئران 

 والتشعیع ھو إخضاع الفئران لألشعة فوق البنفسجیة على مستوى العظام. خاصة خالیا لنخاع األحمر للعظام 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       

                     
   1(الجدول األول                                                      

 ) ن4(  اعتمادا على نتائج التجارب الممثلة أعاله استنتج دور كل من الغدة السعتریة والنخاع األحمر في انتاج الكریات اللمفاویة    – 1
  على مستوى الغدة الزعتریةTیتم نضج ,   على مستوى النخاع األحمر للعظام الطویلة  Bو  Tیتم انتاج الكریات اللمفاویة 

  )                                         2(بعد التجارب السابقة تم انجاز تجارب أخرى كما  ھو ممثل في الجدول اآلتي   –2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) ن4(………………..................................………………………………………………………اشرح ھذه النتائج المالحظة 
 B و  Tظھر اللكد في المجموعة األولى نظرا لوجود الكریات اللمفاویة 

 ……معا ألن انتاج مضادات األجسام یتطلب وجودھما معا Tو Bعدم الظھور اللكد في المجموعتین الثانیة والثالثة نظرا لعدم تواجد الكریات اللمفاویة 
)                                                                      ن 3.(.………......………..............................………استنتج المسلك الذي یسلكھ الجسم إلقصاء ھذه  المكورات الرئویة معلال جوابك  – 3

   Ag -Acفتشكل معھا المركب المنیع       ) المكورات الرئویة (ألنھ ینتج مضادات أجسام تقوم بلكد مولد المضاد , الجسم یسلك المسلك الخلطي 
………………………………………………………………………………………………………….................... 

 )ن 1(………………..........................…بین المراجل الموالیة التي سیقوم بھا الجسم . إذا حدثت نتائج التجربة األولى في الجدول الثاني   – 4
 .…………بعد تشكل المركب المنیع داخل الجسم تأتي البلعمیات فتھضمھ……………………………

…………………… .....................................................................................................................................................................
.................................................................... 

 

 النتائج مناولة التجارب الفئران

 Bو  Tإنتاج الكریات اللمفاویة  غرس النخاع األحمر للعظام+ تشعیع الفئران  المجموعة األولى

  فقطBإنتاج الكریات اللمفویة  غرس النخاع األحمر للعظام+ تشعیع + إزالة الغدة السعتریة  المجموعة الثانیة

 TوBغیاب إنتاج الكریات اللمفویة  غرس الغدة السعتریة+ تشعیع + إزالة الغدة السعتریة  المجموعة الثالثة

 نتائج االختبار  أیام5االختبار بعد  تجارب
  
  

 میتة) بكتیریات(حقن مكورات رئویة 
 لكل الفئران        

  
  

              ••  

 مكورات رئویة + 1مصل المجموعة 
  
  

 مكورات رئویة + 2مصل المجموعة 
  

 مكورات رئویة + 3مصل المجموعة 

) تشكل المركب المنیع ( ظھور اللكد 
 بشكل واضح

  
 عدم ظھور اللكد

  
 

عدم تشكل المركب ( عدم ظھور اللكد 
 )المنیع 

www.talamidi.com تم تحمیل ھذا الملف من موقع تالمیذي




