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 .ةعلوم الطبيعة و الحيا في مادة األول للثالثي الثانيالفرض 

ساعة واحدةالمدة:                                                                             علوم تجريبية.السنة الثالثة : مستوىال  
 

 :نقاط( 50) التمرين األول
  :التالية التجارب إنجاز تم ، المناعية الخاليا قبل من المنتجة الجزيئات بعض خصائص لدراسة -
  :األولى المرحلة -

  .(1) الوثيقة تبين كما مختلفة بمستضدات همستر حيوانات أربعة بحقن نقوم
  .حيوان كل لدى عليها المحصل النتائج فسر  .1

 
  :الثانية المرحلة -

 ثم المتبقية الثالثة الحيوانات أمصال باستخالص نقوم
 األمصال على المناعي االنتشار تجربة ننجز

 موضح هو كما المستعملة المستضدات مع المستخلصة
 .(1) الوثيقة في

 تجارب خالل من عليها المحصل النتائج فسر  .1
 .المناعي االنتشار

 والثانية األولى التجربة نتائج خالل من  .2
 .المتدخلة المناعية الجزيئات خصائص استنتج

 
 

 : نقطة( 70) التمرين الثاني
عضوية نقترح رضها دخوله لليعتبر الزكام  مرضا فيروسيا شديد االنتشار ، لفهم اليات االستجابة المناعية التي يح -

  (:2الوثيقة ) معطياتدراسة 
 

 فيروس ينتمي نمط أي الى حدد .1
 .التعليل مع الزكام

 الوثيقةمن ( ب)الشكل  منحنيات حلل .2
(2.) 

 المناعية االستجابة طبيعة استنتج .3
 علل. . الزكام فيروس ضد الموجهة

 
 

 ممنعة ضد هذا الفيروس وفق حالتين.يلخص الجدول التالي نتائج حقن فيروس الزكام لفئران غير  .4
 
 
 
 
 

 
 ماذا نعني بفئران ممنعة؟ -أ

 (.2( و )1النتائج المحصل عليها في الحالتين )علل  -ب
 وغير ممنعة ؟بغدة سعترية ماهي النتائج المتوقعة في حالة فئران طبيعية ولدت  -ت

    

 االستاذ رقيق عبد القادر 57/57 بالتوفيق

الشكل )ب(            الشكل )أ(                 
 

(57الوثيقة )      

 الحالة النتائج
 غدة سعترية فئران ولدت بدون -1 كاثر فيروس الزكامتي

 تكاثر فيروس الزكاميال 
 لكنه ال يختفي من الجسم.

 غدة سعترية بدونولدت فئران  -2

محقونة بمصل فأر ممنع ضد فيروس 
 الزكام.

 

(7)الوثيقة   

 موت
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 نقاط ( 50التمرين األول ) 

 التنقيط اإلجــــــــــــــــــــــــــــــــــــابة

 تفسير النتائج المحصل عليها لدى كل حيوان في المرحلة األولى: -7

 سرعة تفوق سرعة االستجابة المناعية.بالكزاز الذي يهاجم العضوية  مات الحيوان ألنه حقن بتوكسين :1الهمستر -

المعالج أي فقد سميته وبالتالي ال يهاجم العضوية ولكن  لم تمت الفئران ألنها حقن باألناتوكسين أي التوكسين :4و 3، 2الهمستر -

 يستجيب الجهاز المناعي بعد التعرف عليه فينتج جزيئات مناعية ضده قصد القضاء عليه.

 

 ن 50

 

 

 تفسير النتائج المحصل عليها من خالل نتائج تجارب االنتشار المناعي:  -0

ن حقن األناتوكسين الخاص بالكزاز قبل سنة، يفسر هذا بعدم تواجد لم يتشكل أي قوس ترسيب، على الرغم م :2الهمستر -

األجسام المضادة لهذا التوكسين في المصل وهذا لكون أن األجسام المضادة ال تدوم بعد تركيبها خالل االستجابة المناعية لمدة 

 طويلة في المصل وتختفي. 

، يفسر هذا بتواجد األجسام المضادة لهذا التوكسين في المصل يتشكل قوس ترسيب بين المصل وتوكسين الدفتيري :3الهمستر -

 يوم بأناتوكسين الدفتيري الذي أدى إلى حدوث استجابة مناعية. 11وهذا بسبب الحقن المسبق بـ

، يفسر هذا بعدم بسم األفعى قبل يوم واحديتشكل أي قوس ترسيب، على الرغم من حقن األناتوكسين الخاص  لم :4الهمستر -

يتم تركيبها إال بعد حدوث االستجابة المناعية التي وهذا لكون أن األجسام المضادة ال هذا السم في المصل د األجسام المضادة لتواج

 تتطلب مدة زمنية.

 

 ن 50

 

 

 

 خصائص األجسام المضادة:-0

 تركب األجسام المضادة بعد دخول األجسام الغريبة التي تحرض الجهاز المناعي على إنتاجها. -

 يتطلب تركيب األجسام المضادة مدة زمنية. -

 نوعية األجسام المضادة المركبة تكون حسب األجسام الغريبة التي حرضت على إنتاجها فقط. -

 يتناقص عدد األجسام المضادة المنتجة في المصل بعد االستجابة المناعية. -
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