
ثانوية عمارة رشید                   اختبار الفصل الثاني في مادة                          مارس 2011 
  سا2: المدة                  علوم الطبیعة و الحیاة                             رياضیات              3 :قسم

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 

 :التمرين األول
 I -  نشاط نمط من ) 1(تمثل الوثیقة

  .البیضاء ويةالكريات الدم
علل ) .س(لیة ختعرف على ال -1

  .إجابتك
تقوم به  الذي ھو النشاط ما -2

.صف مراحله ).س(الخلیة 

 II -  ة االستجابة المناعیةیلآلغرض فھم 
الخلطیة النوعیة، نضیف إلى مزرعة من 

جدار  مستخلصاتالخاليا اللمفاوية لفأر 
  :بكتريا فنالحظ ما يلي

  .غنى الوسط باألجسام المضادة* 
عند بعض الخاليا  ADN ـارتفاع كتلة ال* 

  .اللمفاوية
عند بعض الخاليا  ARN الـ ارتفاع كتلة* 

  .اللمفاوية
فاوية حدوث تغیرات بنیوية للخاليا اللم* 
 ).2الوثیقة (

لألرقام تعرف على البیانات الموافقة -1
 .مع إعطاء عنوان لكل شكل 3 إلى 1 من

  .فسر المالحظات السابقة -2

III -  اإلستجابة المناعیة شروط لمعرفة
،    Vالموجھة ضد مستضد فیروسي

  :نحقق التجارب التالیة 
ننزع من طحال فأر سلیم خاليا لمفاوية 

B  وLT4  وبالعات كبیرةM.  الجدول التالي
يلخص تركیب مختلف أوساط الزرع و عدد 

البالزمیة المتشكلة بوجود  الخاليا
  .Vالفیروس 

عدد الخاليا (النتائج   التجارب
 )البالزمیة

1V+LB 81 
2V+M+LB79 
3 V+LT4+M+LB 1200 

 فسر نتائج الجدول و ماذا تستنتج؟ - 

https://www.facebook.com/pages/-Bellik-Nora/773284102748506



  :انيالتمرين الث

تدخل ھذه الخاليا ضد الخاليا  أنّ طريقة تدخل نمط اخر من الخاليا المناعیة، مع العلم ) 3( تبین الوثیقة
   .)3(حدوث الظاھرة المبینة في الشكل  المصابة يتطلب

 ).3(المبینة في الشكل  3و  2و  1الجزيئات   سمّ  -1
 .مناعیة نوعیة بةاستجااشرح  كیف أن تواجد ھذه الجزيئات مع بعضھا يولد  -2
عمل الخلیة  آلیة ،)علیه كافة البیانات(، مستعینا برسم تخطیطي على المستوى الجزيئي اشرح -3

 .)2(المؤدية إلى تخريب الخلیة المصابة في الشكل 
د   -4 ّ  .نوع اإلستجابة المناعیة المتدخلة في ھذه الحالةحد

 !مع تمنیاتي بالتوفیق

https://www.facebook.com/pages/-Bellik-Nora/773284102748506



 2011مارس   )ن20(تصحیح اختبار الفصل الثاني   رياضیات 3
التنقیطعناصر اإلجابة

I 

II 

III 

   )ن 13,5( :التمرين األول
 ................................ )بالعة صغیرة(كرية دموية بیضاء متعددة األنوية ): س(الخلیة  -1

 ) .........................متقوم ببلعمة مستضدات صغیرة الحج(ألن لھا نواة مفصصة : التعلیل

 ......................................................البلعمة ): س(النشاط الذي تقوم به الخلیة  -2
 ............................: ..............................................................راحلھا مع الشرحم
 )اإللتصاق، اإلحاطة، اإلبتالع، الھضم، طرح الفضالت(

 ... جھاز غولجي -3میتوكوندري،         -2،       شبكة أندوبالزمیة محببة -1   :البیانات -1
 .............................بالسموسیت : 2الشكل      LBخلیة لمفاوية : 1الشكل :  العناوين

  :تفسیر المالحظات -2
 LBإفرازھا من طرف الخاليا البالزمیة الناتجة عن تمايز : غنى الوسط باألجسام المضادة* 
 ...... LBأثناء انقسام   ADNتضاعف الـ : بعض الخاليا اللمفاوية عند ADNارتفاع كتلة الـ * 
من طرف الخاليا  ARNنسخ الـ : عند بعض الخاليا اللمفاوية ARNارتفاع كتلة الـ * 

 ................................. )األجسام المضادة(تركیبھا للغلوبیلینات المناعیة البالزمیة أثناء 
إلى خاليا بالزمیة بحدوث  LBراجع إلى تمايز : حدوث تغیرات بنیوية للخاليا اللمفاوية* 

 ...................وندري و جھاز غولجي و تكاثر المیتوك المحببة. أ. تطور ش: التغیرات التالیة

  :تفسیر نتائج الجدول
نالحظ إنتاج عدد قلیل من الخاليا البالزمیة، دلیل على ضعف تمايز : 2و  1في التجربتین *

LB بعد تعرفھا مباشرة على المستضد، و ھذا راجع إلى غیاب  إلى بالسموسیتLT4 و 
M  و إلى غیاب 1في التجربة ،LT4  2في التجربة ................................................... 
 LBنالحظ إنتاج عدد كبیر من الخاليا البالزمیة، دلیل على شدة تمايز : 3في التجربة *

 .................................................................... :، و ھذا راجع إلىإلى بالسموسیت
جزئیا ثم استخراج المحدد المستضدي و على المستضد، بلعمته، ھضمه  Mتعرف  -

 ................ LT4mو  LThالتي تتكاثر و تتمايز إلى  LT4إلى  HLAIIتقديمه مرفوقا بجزيئات 
 ....................لتتكاثر و تتمايز إلى بالسموسیت  IL2عن طريق  LBبتنشیط   LThقیام   -
 ..................... LBو LT4 و  M يتطلب تشكل البالسموسیت تعاون خلوي بین: إلستنتاجا

  )ن 6,5: (التمرين الثاني
 ) ..............محدد المستضد(ببتید مستضدي  -HLAI      2 - TCR      3 -1:    البیانات -1
 : .......................الخلیة المصابة، نتیجة وجودو  LT8يحدث تعارف مزدوج بین : الشرح -2
 ..............................................................من جھة  HLAIو  TCRتكامل بنیوي بین  -
 ...................................و الببتید المستضدي من جھة أخرى  TCRتكامل بنیوي بین  -
 ............................................................................... LT8مما يسمح بتحسیس  

مادة البرفورين التي تحدث ثقبا في غشاء الخلیة  LTcتفرز  :LTcشرح آلیة عمل  -3
 ............................................مة حلولیة المصابة، فیدخل الماء بكثرة إلیھا مسببا صد

 …………………………………………………………………………………………………….....الرسم

 مصابة يبین آلیة تخريب خلیة. ت.ر
 ............................................................)نوعیة( خلوية: نوع اإلستجابة المناعیة -4
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