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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 وزارة الرتبية الوطنية

 'نوية بوعزة مجيلة                                         مديرية الرتبية لوالية البليدة                                     
  2021/2022السنة الدراسية:                                                            القسم: 'لثة علوم جتريبية 

 ساعة   02املدة:                                                        واحلياة  يف مادة: علوم الطبيعة  ثاينالثالثي ال  اختبار
 : ) نقة  6( ال
	��� األول 

الع�اص�   ن���-ا   ,�ه*فت  Yت��ج الع'�$ة ج%$#ات دفا��ة ذات ب��ة را���ة ت��ه ال��ف  أث�اء االس�ا�ة ال��ا��ة ال����ة،  
 . ه3ه الع�اص�ال���ع ال�*ي* ل��*دات وذل2 رغD ،  مفع�لها ال�ي ح�َّض< على ان�اجها ُم8ِ�َْلًة ب3ل2الغاز$ة 

 
فْ  -1  . 8إلى   1على ال�Pانات ال��ق�ة مN   تع�َّ

  م�*داتمع  ن���ا    ت�ت�^[�\�ة ان�اج الع'�$ة ألج,ام م'ادة    في نّ�ٍ عل	يٍّ   اش�حْ م,�ع�Vا �ال�ث�قة وم�T,�ات2   -2
 ال�ي ح�َّض< على ان�اجها.  ال�,�'*ات 

 نقة):  14(�اني  ال
	��� ال
الع'�$ة على ال�د م�ا��ا   �فِّ%ُ cُ �َّا مِ  ، gْ �اقَ مُ  ت�fاث� ��Tل س�$ع غ�V غ�V عادcة خالcاان8القا مN األورام ال,�aان�ة ت��أ 

  ijkل م�T��م�هاأل iُّلkجل ال�.  
ِر ال�رم، ت,��*ث خالcاه آلِ   مع الع'�$ة عN مقاومة    ع�*ئ3 �ع%  ، فال��jjkة مN تP$�kهاالkالcا ال��ا��ة    عُ �َ �ْ تَ   اتٍ �َّ ت�8ُّ

 ه3ه األورام ال,�aان�ة. 

   ال#"ء األول:
 ).1( ل�ع�فة آل�ة مTاف�ة الع'�$ة للkالcا ال,�aان�ة نق��ح عل�2 ال�ارب ال��qلة في ال�ث�قة 
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حْ وَ ) وم�T,�ات2 �1ث�قة (لل�اس�غالل2  -  آل�ة ت*خل الع'�$ة في مTاف�ة الkالcا ال,�aان�ة.  ضِّ

   ال#"ء ال�اني: 
ها اس�ا�ة م�ا��ة ق* �فُِّ% ِض م�ا HLAI   ُcالkالcا ال,�aان�ة على أغ��Vها م,�'*ات س�aان�ة رفقة ج%$#ات    ُض ع�ِ تَ .  1 َّ*

%ُح ال�Tل (أ) مN ال�ث�قة (.  على إقjائها }�,��� ب3ل2 تfاث�ها  تع مع الkالcا    LTcال�,امح ال��اعي للkالcا    )2ي�ضِّ
 . مN تP$�kها LTcخل�ة س�aان�ة َمَ�َعْ< خل�ة  ال�Tل (ب) مN نف� ال�ث�قة في حNV ي�Pز ؛ العارضة لل�,�'* ال,�aاني
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 [�� تفل< الkالcا ال,�aان�ة مN ال�g$�k.  +ِّ�ْ بَ ) 2مN ال�ث�قة ( و(ب) (أ)  NVمع��*ا على مع�8ات ال�Tل -
ة  .2 بNV العالج ال�f��ائي    ةُ جَ اوَ %َ �aق عالج�ة م�ها ال�ُ   ل�,اع*ة الهاز ال��اعي على إقjاء الkالcا ال,�aان�ة ت,�ع�ل ع*َّ

ْح في  والعالج ال��اعي [�ا ه� مُ  ؤهD مN بNV ال�jاب  NV�qُِّل ال�,�ة ال�#�$ة لألشkاص ال3يN تDَّ شفا) ال�ي تُ 3( ال�ث�قة  �ضَّ
 ال�عالة. يْ عَ �ْ ) �ع* نَ ب�رم جل*� (س�aان جل*�

 
- Nاعة  0ْ /ِ ثْ أَ ) ومعل�مات2، 3ال�ث�قة ( ان8القا م ه3ه ال�الة.  العالج في يْ عَ �ْ نَ  بNV ةِ %اوجَ �ُ الن
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  2021/2022السنة الدراسية:             //        'نوية بوعزة مجيلة       //           القسم: 'لثة علوم جتريبية
                                 واحلياة يف مادة: علوم الطبيعة ثاينالثالثي ال شبكة تقييم امتحان

 : ال
	��� األول
 ) 8×0.25( الَ�ع�ُّْف على ال�Pانات ال��ق�ة: -1

�ال�ث�قة وم�T,�ات2   -2 ان�اج الع'�$ة ألج,ام م'ادة ت�ت�^ ن���ا مع م�*دات    في نّ�ٍ عل	يٍّ   اش�حْ م,�ع�Vا  [�\�ة 
                     ال�,�'*ات ال�ي ح�َّض< على ان�اجها.

العالمة: ال	Aش�ات: �: اي+ال	ع ال#"ء: 

 ال5جاهة ال	قDمة 
Aل�8ح   :1م *Vه�ض�ع (ال���ي)ت�*ي* س�اق ال�ل العلT��ال. 
Aاغ�ه ص�اغًة د��قةً : 2م�j� ي�ل العلT��ح ال�a . 

0.25 
×2 

 الع�ض
صJة وعDد ال	5ارد  
ال	ع�NOة ال	#DMة  

 في الJل 

Aل�,ائل  :  1م �VPfي3[� ال���ع الLB    ل الغ�ائيP,�ق�ال �Vح NمBCR  
 [ل ن,Vلة.  ه��لال�3 ت

A,�'*ات وخاصة م�*داتها.  :2م�ي3[� ت��ع ال 
Aلة  ع�* دخ�ل م,�'* للع'�$ة فإنَّه ي��قي  :  3مV,نLB    2ل�ال�ي تBCR 

 ذل2 ال�,�'*.مع م�*د  )ي�fاملال�الئD (ال�3 
Aتق�م ال�العة (  :4مCPA    ه ج%ئ�ا�,�'* وه'�ا العارضة) �اب�الع الcالkال

 . LT4ه للـل�ق*c� HLAIIوع�ض م�*ده م���ال على ج%$#اتها الغ�ائ�ة 
Aلة   :5مV,ت��,� نLT4   2ل��ال�ي تTCR  عق*  ي��امل مع الfHLAII -

DVمWد مDJ  .ا ال�العةcالkال�3 تع�ضه ال 

Aا ال�العة    :6مcالkتف�ز الIL1    فاو$ة�ا اللcالkل����^ الLT4   وLB    ال�ي
 . IL2 ت ت�,,< �ال�,�'*، ف�ق�م على إث� ذل2 ب��[gV م,�قPال

Aل�ة    :7مkذاتي لل %Vث ت�ف*�cLT4    حها�a �$�a N8ة ع���,,ة وال��ال
  NV]لألن��ل�IL2    Nة م�اي% إلى ل�اث� وت�fف��LTh    ل2 نف��تTCR    ت��ج
 NV]األن��ل�IL2 . 

A8م  : ُc ُ%ِّف�  IL2    لةV,نLB    %اي�8ة على ال�'اعف وال����,,ة وال��ال
ة ألج,ام م'ادة ن���ة ل��*دات ه3ا ال�,�'*. م��   Plإلى خالcا بالزم�ة  

0.25 
×10 

 . Hسل,لة ثقVلة �a$لة  -1
 . Lسل,لة خ\�فة ق�Vjة  -2
 م�قع ال�VPq< على �ع� ال�,�قPالت الغ�ائ�ة.  -3
 م�قع تVPq< م�*د ال�,�'*. -4

 . م�8قة ثاب�ة -5
 . م�8قة م�غ�Vة -6
 . ج,� [�P$�ي -7
 . م�*دات م,�'*cة م���عة -8
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Aن���ا:  9م ال���ة  ال�'ادة  األج,ام  وذل2    ت�ت�^  ال�,�'*  م�*د  مع 
الkاص  �ف'ل   ب��V$ا مع   وال�3-ه  ��VPqب م�قعها  م�fامال  م�Tلة    - ه�Tcن 

 مع ه3ا ال�,�'* ال�3 ح�ََّض على ان�اجها. معق*ات م�ا��ة
Aا��ة إلى    :10م��عق*ات ال�ل الTع  إي�د� ت���,�'* ��8ال مفع�ل ال�

 ، ل�ق�م الPلع��ات في األخ�V �ال�kلi مN ه3ه ال�عق*ات. ان��اره وتfاث�ه
 0.5 ال�عارض وال��اق�، مع سالمة اللغة ودق�ها.خل� ال�i مN : 1مA االنW#ام

 0.5 .إجا�ة م�j�kة عN ال��Tل العل�ي ال��8وح: 1مA ال5جاهة ال\ات	ة
 ال�اني:  
	���ال

 ال#"ء األول:
حْ   وم�T,�ات2 )1(  لل�ث�قة �اس�غالل2                      .$ة في مTاف�ة الkالcا ال,�aان�ةآل�ة ت*خل الع'�  َوضِّ
العالمة: ال	Aش�ات: ال	[Nار:

 �Wح
اس
ع	ال  
أدوات 
 ال	ادة

 ): 1اس
غالل ال5ثNقة (
Aة    :1م��ما  ، ثD  ن�� ال�رم  ي�م  20�ع*    نالح��ع* حقN فأر سل�k� Dالcا س�aان�ة،    1في ال�

 و�قي ال��Vان ح�ا.  ل�P أن تقلi واخ�فى
Aة    : 2م��، نالح� �ع* CD4ع�* حقN فأر سل�k� Dالcا س�aان�ة وأج,ام م'ادة للـ  2في ال�
20   ُP]َ Dال�رم ث ��ان. ي�م ن�Vومات ال� �ْqَأك �َ 
Aة    : 3م��، نالح� �ع* CD8ع�* حقN فأر سل�k� Dالcا س�aان�ة وأج,ام م'ادة للـ  2في ال�
 ي�م ن�� ال�رم ثPُ]َ Dَ� أكqَْ� ومات ال��Vان.   20

0.25 
×3 


اج:  اتمAش� M
 االس
Aة (  :1م��ت�NT مN الق'اء على ال�رم ال,�aاني.   1) ن,���ج أنَّ الهاز ال��اعي للفأر  1مN ال�
A2م:  ) NV���) ن,���ج أنَّ ال�د ال��اعي ض* الkالcا ال,�aان�ة ت�*خل }�ه  2) و(1مN مقارنة ال�

 .LT4الkالcا 
A3م:  ) NV���) ن,���ج أنَّ ال�د ال��اعي ض* الkالcا ال,�aان�ة ت�*خل }�ه  3) و(1مN مقارنة ال�

 .LT8الkالcا 

0.75 
×3 

ال5جاهة 

 ت5ضNح آلNة تDخل الع�5Vة في مdافJة ال\الcا الb�WانNة: 
 وف� اآلل�ة ال�ال�ة: وت��kها  تfاف�هافي ال,D، فإنَّ الع'�$ة س�aان�ة ع�*ما ت��Tل خالcا 

A1م  :  Dث ال,�aان�ة ج%ئ�ا  الkالcا   D'اب�الع وه� الPلع��ات  تق�م  �ت�8ا  م  ها�ض م�*د تعأوال 
%$#اتها الغ�ائ�ة  �HLAII   ل�ة  لkLT4    ال�ي لهاTCR    *عق�ا مع ال$�Vامل ب�fي�HLAII-  D+
ب/


gDV لل\WةمNة   لNانb�Wا تف%ر ال�العة    ،ال�]IL1    ل�ةkل����^ ه3ه الLT4   3,,ة، ع�*ئ��ال
  }��*ث لها ت�فV% ذاتي ي��ع ب�fاث�ها وت�اي%ها إلى   IL2�ال��ازاة مع اف�ازها لـ  IL2ت�[g م,�قPالت  

Nة م�ل  LTh    لها نف�TCRمف�زة للـIL2    ,,ة��فاو$ة ال�ا اللcالkال %Vال�3 له دور في ت�ف
 وال���8ة.

1 
×3 
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Aجهة أخ�¤، تُ :  2م Nقى خل�ة  م��LT8    ال�ي لهاTCR    *عق�ا مع ال$�Vامل ب�fي�HLAI-  D+
ب/

gDV لل\لNة الb�WانNة Wا ال  مcالkان� وال�3 تع�ضه الa�,ا ت��^  ة�ب3ل2 م�,,ة، [ �Vjف� ،

ه تف�ز أالIL2    �3، ف�Vت�^ بها  IL2ال�3 تف�زه الPلع��ات، وه3Tا ت�[g م,�قPالت الـ  IL1ـأc'ا ب
سامة    LTcعلى ال�fاث� وال��اي% إلى ل�ة مLT8    Nم�ا ي�د� ل��فV% ه3ه الkالcا    LThالkالcا  

 . TCRلها نف� 
Aا  :  3مcالkال ال,  LTcت�ع�ف  الkالcا  ال�fامل على  بNV    الa�   ��V�Pان�ة تعارفا م%دوجا �ف'ل 


gDV لل\لNة الb�WانNة-HLAIوال�عق*    TCRم,�قPلها الغ�ائي  Wم D+
وال�3 تع�ضه ه3ه   ب/
kل�ة ال,�aان�ة، و[3ا الkالcا ال,�aان�ة، �ع* ه3ا تف�ز ال�Pف�ر$N الT�c �3ل ثق��ا في غ�اء ال

�لل وتg$�k ه3ه الkالcا ال,�aان�ة �j*مة حل�ل�ة �ع* دخ�ل ال�اء ان%$�ات حالة، م�ا ي�د� ل� 
 وال��ارد إلVها وأc'ا ���ت خل�� م�Pمج �,gP دخ�ل اإلن%$�ات ال�الة. 

 0.5ت�تgV األفfار ��Tل م�,ل,ل م�8قي مع سالمة ال�jاغة وال�ع�VP (سالمة لغة ال�Pل�غ).   مAش�ه:االنW#ام 
 :�انيال#"ء ال

 [�� تفل< الkالcا ال,�aان�ة مN ال�g$�k.  َب+ِّ�ْ ) 2مع��*ا على مع�8ات ال�TلNV (أ) و(ب) مN ال�ث�قة (. 1
العالمة: ال	Aش�ات: ال	[Nار:

 �Wح
اس
ع	ال  
أدوات 
 ال	ادة

 ): 2اس
غالل الdjل (أ) م� ال5ثNقة (
Aل الغ�ائي    :1مP,�ق�ال NVنالح� ح*وث تعارف م%دوج بTCR    ل�ةkللLTc    *عق�والHLAI -

DV س�bانيمW  ل�ة العارضةkال�3 تع�ضه الCPA . 

Aة الغ�ائ�ة    :2م#$%  LTcال����لة على غ�اء الkل�ة    PD-1مN جهة أخ�¤، نالح� ارت�ا§ ال
�ِّيل��ع ال�أث�V  ¤ د أم�ا  CPAم,�قPلها ال�3 ت��له الkل�ة العارضة مع   علVها.   LTcللـ ال,ُّ

 ):2اس
غالل الdjل (ب) م� ال5ثNقة ( 
Aل الغ�ائي    :1مP,�ق�ال NVنالح� ح*وث تعارف م%دوج بTCR    ل�ةkللLTc    *عق�والHLAI -

DV س�bانيمW ل ال�3 ت�ل�ة اله �kان�ةالa�, . 

Aة الغ�ائ�ة    :2م#$%  LTcال����لة على غ�اء الkل�ة    PD-1مN جهة أخ�¤، نالح� ارت�ا§ ال
�ِّيم�ا أد¤ ل��ع ال�أث�V  ل,�aان�ةمع م,�قPلها ال�3 ت��له الkل�ة ا  علVها. LTcللـ ال,ُّ

0.25 
×4 


اج: M
 مAش�ات االس
A1م:    Nل (أ)مTا العارضة  ن,���ج أنَّ    ال�cالkالCPA    اcالkت�¨ى ب�,امح م�اعي مع الLTc  

1%$#ة الغ�ائ�ة  ال يPq< الPD-1  �3وذل2 الم�الكها ال�,�قPل الغ�ائي PD- ل�ة لkلLTc. 
Aان�ة    :2مa�,ل�ة الkل (ب) ن,���ج أنَّ ه3ه الTال� Nم�ع< خل�ة  مLTc   ها �ع* ال�عارفP$�kت Nم

ن¨�ا   الغ�ائي  ال�%دوج معها  ال�,�قPل  الغ�ائ�ة    PD-1الم�الكها  ال%$#ة   >Pqي   -1PDال�3 
 . LTcللkل�ة 

 

0.75 
×2 
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ال5جاهة 

 : م� ال
\��o ال\الcا الb�WانNة ت/++� NmNnة إفالت
الkالcا   تق�م  ال���P8ة،  ال�الة  ال,�aان�ة ��فع�لها    LTcفي  الkالcا   g$�kِّي ب�� (ال�Pف�ر$N    ال,ُّ

في مقابل ذل2 ال ت�kب الkالcا العارضة    واالن%$�ات ال�الة) ف�ر ال�ع�ف علVها تعارفا م%دوجا،
CPA    على م���ال  ال,�aاني  ال�,�'*  م�*د  تع�ض  ال�,�قPل   HLAIال�ي  الم�الكها  ن¨�ا 

�ِّيc��ع ال�أث�V    م�ا  PD-1ي�ت�^ مع ال%$#ة الغ�ائ�ة    الPD-1  �3الغ�ائي    LTcللkالcا    ال,ُّ
ال�,�قPل    علVها  الkالcا ال,�aان�ة ت�[gُِّ هي األخ�¤  ب�,امح م�اعي، غ�V أنَّ �ع�  ف��¨ى 

العارضة    PD-1الغ�ائي   للkالcا  م�ابهة   �Vjف�CPA  هي ت�¨ى  ب�,امح    وه3Tا  األخ�¤ 
 وه3ا ما cف,� إفالتها مN ال�g$�k.علVها،  LTcلkالcا ال�أث�V ال,�ي لم�اعي م�ا c��ع 

1 

 0.5ت�تgV األفfار ��Tل م�,ل,ل م�8قي مع سالمة ال�jاغة وال�ع�VP (سالمة لغة ال�Pل�غ).   مAش�ه:االنW#ام 
 .ه3ه ال�الة  ناعة الُ�َ%اَوَجِة بNV َنْ�َعْي العالج في َأْثِ/0ْ ) ومعل�مات2، 3ان8القا مN ال�ث�قة ( . 2

العالمة: ال	Aش�ات: ال	[Nار:

 �Wح
اس
ع	ال  
أدوات 
 ال	ادة

 ): 3ال5ثNقة (اس
غالل 
Aالعالج م�اش�ة    :1م مN    %100شفاء    سل�ا  Nivolumabأو    Dacarbazine�الـ  �ع* 

 األشkاص ال�jابNV �ال�رم الل*�. 
Aل    :2مشفاؤهD مN ال�رم  نkفاض ت*ر$ي ل�,�ة األشkاص ال3يN تD  اثD ���ور ال%مN، ن,

 .)PD-1(ج,D م'اد للـ Nivolumabشه�ا مN العالج �الـ 15�ع*   %70ح�ى بلغ< الل*� 
Aل*� ح�ى بلغ<  :  3م  c20%قابله انkفاض ش*ي* ل�,�ة األشkاص ال3يN تD شفاؤهD مN ال�رم ال

 ). عالج [���ائي ���q^ لل��� الkل�� ( Dacarbazineشه�ا مN العالج �الـ 15�ع* فق^ 

0.25 
×3 


اج: M
 مAش� االس
 لق'اء على األورام ال,�aان�ة.افي ك�q فعال�ة مN العالج ال�f��ائي ال��اعي أالعالج 

0.75 

ال5جاهة 

 :إثqات ن#اعة ال	"اوجة ب+� ن5عي العالج في هpه الJالة
  Nع g$�kال� Nان�ة مa�,ا الcالkاعي في حالة إفالت ال��ائي وال���fإنَّ م%اوجة ن�عي العالج ال

:  وأك�q ناعة أولى �aPD-1$� ت�[PVها ل�,�قPل   مN اس�ع�ال عالج واح* م�هD، ذل2 ألنَّ
Aا  :  1مcالkاث� الfوت ��ن �Vع�قل و$عc الqل�� مkال ��لل� ^�q�� ائي���fا  العالج ال�ان�ة مa�,ال

 c��ح الع'�$ة مهلة أك�P للق'اء علVها.
Aجهة أخ�¤  :  2م Nال  م�اعيع�* اس�ع��ج,ام م'ادة ض*  األ �  العالج الPD-1    ^ال�ي ت�ت�

م,�قPل   ال,�aان�ة  PD-1مع  الkالcا  �ع�  ت��له  ل��ع  ال�3  ه3ا س�Vد�  فإنَّ  ارت�ا§ ه3ه ، 
ال ت�¨ى ب�,امح م�اعي م�ا  ه3Tا  و   ،LTcللkل�ة    PD-1الغ�ائ�ة    ال�,�قPالت مع ال%$#ات 

 %$�ات ال�الة. نع�a N$� ال�Pف�ر$N واأل  LTcم�a Nف ي�د� ل�P$�kها 

0.75 
×2 

 0.5ت�تgV األفfار ��Tل م�,ل,ل م�8قي مع سالمة ال�jاغة وال�ع�VP (سالمة لغة ال�Pل�غ).   مAش�ه:االنW#ام 
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