
 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

لوطنیةالتربیة ا وزارة  واط ـــمدیریة التربیة لوالیة األغ   

متوسطة سعودي بن فاطمة آفلـــو                                                                                 الثاني امتحان الفصل 
   

   د 30سا 1المدة                              ةلحیاوا لطبیعةا معلو دة:في مار ختباا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              

ن) 6الوضعیة األولى (  

 واآلالمط تشعرنا بالحرارة والبرودة والضغ مستقبالت حسیةیالمس الجلد الوسط الخارجي ویتفاعل معھ بفضل 
 واللمس

ـ 1ولدراسة الحاسیة اللمسیة في مختلف مناطق الید تحصلنا على الوثیقة ـ   

  المستقبل الحسيف عرّ ـ 1

من األكثر إحساس إلى األقل إحساس في الید ب مختلف المناطق المختبرةرتّ ـ 2  

اشرح سبب اختالف اإلحساس في مختلف مناطق الید ـ 3  

 

  ن)6الوضعیة الثانیة (

الدفاعي الثاني تستجیب العضویة باستجابتین عند تجاوز الخط  

   أ )  و ( ب ) مناعتین نوعیتین ( 

   ـ 2كما توضحھ الوثیقة ـ

 

       

 

ـ امآل الجدول بما یناسب      1   

   نتیجة
 االستجابة

طریقة نقل 
 المناعة

العناصر 
 الدفاعیة

  الخالیا
 المتدخلة

    نوع
 االستجابة

 
  الخواص
  االستجابة 

 االستجابة ( أ )     
 االستجابة (ب)     

 

ـ ارسم مع وضع البیانات معقد مناعي 2  

 

 

 

 

C – 140 

B – 40 

A - 25 

ـ 1الوثیقة ـ    

 

 

 

ـ ـ أاالستجابة  االستجابة ـ ب ـ  

  عدد جسیمات مسنر في
 ثالث مناطق من الید

ام أجس
  مضادة

تخریب الخالیا 
 المصابة

 

 

ـ 2الوثیقة ـ   

LB LT 



ن)8الوضعیة اإلدماجیة (    

 النــــص   

ياریة بشكل اعتیادي فجالطعوم واألعضاء إلى قواعد محددة وھي من العملیات التخضع عملیة نقل الدم وزرع   

) وحروق جلدیة         ( الزمرةاألوساط الطبیة و من اجل إنقاذ حیاة عمر الذي یعاني من نقص في الدم    

)        وصدیقھ منیر زمرتھ الدمویة (  )    الدمویة (        ھ زمرتد یسع التوأم  أخوه تقدم إلى المستشفى   

: اتالسنــــــــــــــد  

 

Rh-                 Rh-          Rh+           Rh+ 

 مخطط نقل الدم
                      

                                                    
 

تك و النص والسندات   من خالل مكتسبا التعلیمات :  

التبرع بالدم لعمر ؟  ومنیر دیسعـ ھل یمكن ل ن مع الشرح بیّ  ـ1  

 2ـ امآل الجدول بما یناسب

 النتیجـــــــــــــــة التعلیل
 

 نقل الطعم إلى عمر

عند عمر من منطقة سلیمة إلى  من  
 المنطقة المصابة

  
 

 من عند سعیـــد

  
 

یرــــمن عند من  

 

ذات  ف الذات والالعـرّ     2و   1 من خالل اإلجابة عن التعلیمة  ـ 3 

 

 زخروف عبد القـادر  

B+ 

A- 

A- 

 رفض الطعم 

من نقل قطعة جلد            
B الفأر  إلى  A الفأر     A B 

 زرع الطعم



 تصحیح اإلختبار

 الوضعیة األولى 

یلتقط منبھات الوسط الخارجي كل عضو حسيفي ف المستقبل الحسي :بنیة متخصصة توجد یـ تعر1  

مستقبل حسي تنبیھ خاص بھ ـ لكل   

A  – B  – C     2احساس ترتیب مختلف المناطق المختبرة في الید من األكثر إحساس إلى األقل ـ  

ة كان ـ یرجع سبب اختالف اإلحساس في مختلف مناطق الید الى عدد المستقبالت الحسیة ـ كلما كانت كثیر3
كلما كانت قلیلة كان اإلحساس  قلیل  واإلحساس  أكثر  

 الوضعیة الثانیة

ـ  مآل الجدول بما یناسب      1  

ةاالستجاب   نتیجة طریقة نقل  
 المناعة

ةالعناصر الدفاعی   الخالیا 
 المتدخلة

    نوع
 االستجابة

 
  الخواص
  االستجابة 

 تعدیل مولد الضد
 وإبطال مفعولھ  

لتنقل بالمص   االستجابة ( أ ) خلطیة LB األجسام المضادة 

تخریب الخالیا 
 المصابة

LTنقل LT LT االستجابة (ب) خلویة 

ـ الرسم مع وضع البیانات لمعقد مناعي 2  

 

                                                        

 

 الوضعیة االدماجیة 

ـ سعید یمكنھ التبرع لـ عمر للتوافق في الزمرالدمویة والریزوس1  

 ـ منیر الیمكنھ التبرع لـ عمر لعدم التوافق في الزمرة الدمویة والریزوس                           

 2            مآل الجدول بما یناسب 

 النتیجـــــــــــــــة التعلیل
 

 نقل الطعم إلى عمر

( توافق) من الذات من عند عمر من منطقة سلیمة إلى  قبول الطعم   
 المنطقة المصابة

( توافق) الذات متوافق مع    
 قبول الطعم

 من عند سعیـــد

(عدم التوافق) من الالذات   
 رفض الطعم

 من عند منــــیر

  األنسجة المتوافقة فیما بینھا والحاملة لنفس المحدد (الوسام) الخالیا و تعریف الذات :ھو كل

  والحامل لمحدد مخالف لوسام الذات تعریف الالذات: كل ما ھو غریب وغیر متوافق مع الذات

 

 

 جسم مضاد

 مولد الضد 

 معقد مناعي        

   A-                    A- 

 B+       ?     A- 


