
          الرشیدیة
        اعدادیة القدس

   2فرض محروس  رقم 
 مادة علوم الحیاة واالرض

  ساعة واحدة: مدة االنجاز 
     2010  -2011  

   ن 8استرداد المعارف 
  :دون تغییر الكلمة التي تحتھا خط الخاطئ  أجب بصحیح أو خطا ثم صحح االقتراح -1

 ن1 .......................................... مفعول كل مولد مضاد من إبطالمضادات األجسام تمكن -     أ   
  ن1............................................... في تسھیل عملیة البلعمة االستجابة االلتھابیة تساھم –  ب     

  ن1............................................ ضد تسرب الجراثیم حاجزا شراحیا یمثل الجلد والعرق – ج     

  ن1 .................................................................... ممرضةالمتعضیات المجھریة كل –  د     

     ن 2 اربط بسھم بین المصطلحات المناسبة  -   2

 Tcیات   تتدخل فیھا اللمفو-                           ■  استجابة ذات وسیط خلوي   -أ 
  موجھة ضد مختلف العناصر األجنبیة-                          استجابة ذات وسیط خلطي  - ب 
  موجھة ضد مولد مضاد معین-                                      استجابة نوعیة   -ج 
 Bفاویة  تتدخل فیھا اللم-                                      استجابة طبیعیة    -د 

   : ركب جمال مفیدة باستعمال الكلمات اآلتیة – 3

  T كریات لمفاویة – عقد لمفاویة – غدة سعتریة – B كریات لمفاویة –نخاع  عظمي :   أ 

  ن1...................................................................................................................................

  , البلعمة– لكد – یتصدى لھا – مضادات األجسام – غیر ذاتي –البكتریات :  ب 

  ن1....................................................................................................................................

  ن 12االستدالل العلمي والتواصل 
تسبب تعفنات ھضمیة حادة عند االنسان ، ویمكن لھا أن تخترق المشیمة , یا بكتیریة واسعة االنتشار في الطبیعة اللستر

لفھم كیف یتفاعل الجھاز المناعتي اثر االصابة بھذه البكتیریة قمنا بتتبع تكاثرھا في حالتین , وتلج الجھاز العصبي للحمیل
   1انظر الوثیقة . مختلفتین 

  



  ماذا تستنتج. تریا في الحالتین  صف تطور كمیة اللس-   1    ن4 

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

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

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

  ر االختالف المالحظ في الحالتین فس– 2 ن    3 

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

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

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

  . انجز رسما مبسطا تفسر بھ كیفیة القضاء على ھذه البكتیریة – 3     ن 3 

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

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

  :  استخرج– 4      ن2  

 وسیلة للوقایة ضد ھذه البكتیریة -
- ....................................................................................... 
 وسیلة للعالج ضد ھذه البكتیریة -

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  
  
  
  
  

  انتھى



          الرشیدیة
        اعدادیة القدس

      األسدوس الثاني
   2فرض محروس  رقم 

 مادة علوم الحیاة واالرض

  ساعة واحدة: مدة االنجاز 
     2010  -2011  

                           الحسین بایزو:                             أعده   ن 8استرداد المعارف 

  :دون تغییر الكلمة التي تحتھا خط الخاطئ  صحح االقتراح  أجب بصحیح أو خطا ثم-1

  ن1.......... خطأ........................ ..... من إبطال مفعول كل مولد مضادمضادات األجسام تمكن -     أ   
 تمكن مضادات األجسام  من إبطال مفعول مولد المضاد الذي سبب وجودھا

  ن1......................صحیح.................... في تسھیل عملیة البلعمة یةاالستجابة االلتھاب تساھم –  ب     

  ن1................................خطأ.......... ضد تسرب الجراثیم حاجزا شراحیا یمثل الجلد والعرق – ج     

  یمثل الجلد وأغشیة المخاطات حاجزا شراحیا ضد تسرب الجراثیم

  ن1.......................................خطأ  ......................... ممرضةیات المجھریةالمتعض كل –  د     

  بعض المتعضیات المجھریة ممرضة وبعضھا نافع

     ن 2 اربط بسھم بین المصطلحات المناسبة  -   2

 Tcیات   تتدخل فیھا اللمفو-                           ■  استجابة ذات وسیط خلوي   -أ 
  موجھة ضد مختلف العناصر األجنبیة-                          استجابة ذات وسیط خلطي  - ب 
  موجھة ضد مولد مضاد معین-                                      استجابة نوعیة   -ج 
 Bللمفاویة  تتدخل فیھا ا-                                      استجابة طبیعیة    -د 

   : ركب جمال مفیدة باستعمال الكلمات اآلتیة – 3

  T كریات لمفاویة – عقد لمفاویة – غدة سعتریة – B كریات لمفاویة –نخاع  عظمي :   أ 

  على مستوى الغدة السعتریة T على مستوى النخاع العظمي وتنضج الكریات اللمفاویة Bتنضج الكریات اللمفاویة.

  ستوى العقد اللمفاویةویتم تخزینھما على م

  , البلعمة– لكد –  یتصدى لھ– مضادات األجسام – غیر ذاتي –البكتریات :  ب 

  لبلعمیاتا تتصدى لھ .المركب المناعي غیر ذاتي بواسطة مضادات األجسام ثم یتشكل یتم لكد البكتریات وكل ما ھو

  فتتم البلعمة

  ن 12االستدالل العلمي والتواصل 
تسبب تعفنات ھضمیة حادة عند االنسان ، ویمكن لھا أن تخترق المشیمة , واسعة االنتشار في الطبیعة اللستریا بكتیریة 

لفھم كیف یتفاعل الجھاز المناعتي اثر االصابة بھذه البكتیریة قمنا بتتبع تكاثرھا في حالتین , وتلج الجھاز العصبي للحمیل
   1انظر الوثیقة . مختلفتین 



  

  ماذا تستنتج. تریا في الحالتین كمیة اللس صف تطور -   1    ن4 

  تتزاید كمیة اللستریا وتكون أكثر تزایدا بعد الیوم الثانيفي الشكل أ أي الفار المحقون بالبالزما بھ مضادات أجسام .

  ثالثأما الشكل ب أي الفأر المحقون بلمفاویات ضد بكتیریة لیستریا تبقى كمیة اللستریا ثابتة ثم تتناقص بعد الیوم ال

  ر االختالف المالحظ في الحالتین فس– 2 ن    3 

  یتم إقصاء ھذه البكتیریة بواسطة الخالیا اللمفاویة, مضادات األجسام غیر ناجعة ضد بكتیریة الیستریا 

  أي السمیة الخلویة

  . انجز رسما مبسطا تفسر بھ كیفیة القضاء على ھذه البكتیریة – 3     ن 3 

   قاتلة تلتصق بالبكتیریةT                        لمفاویة Ø          بكتیریة                        

  :  استخرج– 4      ن2  

 وسیلة للوقایة ضد ھذه البكتیریة -
 التلقیح -
 وسیلة للعالج ضد ھذه البكتیریة -
   جاھزةTحقن الشخص بخالیا ,,

  
  
  
  

  انتھى


