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 الوثيقةأشكال األرضيةللكرةالداخليالنشاطواالنضغاطقوىفيهاتتسبباألرضيةالقشرةصفائححركةإن

مختلفةظواهرتبين

.باختصارشرحهامعو (ب)(أ)الشكلينفيالممثلةالظواهرسمثم (أ)الشكلفيالمرقمةالبياناتضع1
التضاريس الناجمة عن الظواهر زامبر الصفائححركةعنالمسؤولةالقوىتأثير في نص علمي وضح2

السابقة.
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االنترلوكين 2 االوساط  LTCاالنترلوكين 1 
MDlDD]�	�PSTD¯DL + + - بالعات كبيرة + 1  1

بالعات كبيرة + 2  2DMDlDD]�	�PSTD¯DL + - -
 3MDlD]�	�PSTD¯L2  +L1  � - - -

بالعات كبيرة + 1  4DMDlDD]�	�PSTD¯DL2+ L + + +
بغياب : +  وجود  ا - 

الوثيقــــــــــــــــة -1- 
ILاالـ DWD]�PIL  2االـ 1 و L 2 وL الخاليا 1 نوع باستدالل علمي، بين--1

-2ماهي شروط ظهور الخاليا LTCفي الوسط مع التعليل؟
الجزء الثاني 

 . M2 او مستضد اخر M1 مصابة بمستضد B (تجربة 1) و خاليا من ساللة الفار A اخذت خاليا من ساللة الفار
و تم حضنها في الزمن ز1 بوجود الكروم المشع (51Cr) الكروم عبارة عن جزيئة تنفذ الى داخل الخاليا و ترتبط على 

مستوى بروتيناتها الداخلية.  
بعد الحضن يتم التخلص من الكروم غير المثبت على الخاليا اما الخاليا المصابة التي تثبت عليها (51Cr) فتم وضعها في 
ز2 مع خاليا LTC ماخوذة من الوسط 4 للتجربة 1 بعد ذلك يتم البحث عن وجود او غياب الكروم المشع الحر في السائل 

الطافي  
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خاليا من ساللخذت خاليا من ساللة الف
ها في الزمن زضنها في الزمن ز1 بو
تها الداخلية. وتيناتها الداخلية.  

ص من الكروم غ التخلص من الكروم غي
ذة من الوسماخوذة من الوسط 4 للت
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(أ):الشكل في المرقمة اناتيالب وضع-1

 خندق -5، طييالمح ريتوسفيالل -4 ،العلوى البرنس -3 ، ةيطيالمح القشرة-2، ةيٌ طيمح وسط ظهرة -1
السفلي البرنس -9،القاري ريتوسفيالل -8،العلوى البرنس -7،ةيالقار رةالقش -6،) ةغوصقمنط(بحري

).رينوسفياألست(

:باختصار شرحها مع) ب( و) أ( نيالشكل في الممثلة الظواهر ةيتسم

(أ). الشكل في:ةيطيمح وسط الظهرة منطقة مستوى على التباعد حركات

 قشرة بناء الى الظهرةفتير مستوى على الماغماتي داءالر من) ةيبركان طفوح( الماغما صعود ؤديي ثيح
 .بعضها عن القارات تباعد و طيالمح قاع تمدد في تتسبب) ةيلبازلت الحمما تصلب(  دةيجد طيةيمح

 قوى بسبب) ب( والشكل) أ( الشكل في):ةيالبحر الخنادق( الغوص مناطق مستوى على التقارب حركات
 الغائص اللوح لكون القاري ريتوسفيالل تحث طييالمح ريتوسفيالل نٌزلقي نيحتيصف نيب االنضغاط
.ً الطافي اللوح من وصالبة أكثركثافة

(ب). الشكل في)نيحتيصف تقارب(الغوص ظاهرة جةينت للقارات جييتدر تصادم
النص العلمي:-2

.تقاربيا،وكل حركة تتطلب قوةتتكون القشرة األرضية من صفائح تتحرك تباعديا أو  مقدمة:
عنها؟ ماهي التضاريس الناتجة؟ما هو مصدر القوى المتدخلة في حركة الصفائح التكتونية

:هي ةياالرض القشرة صفائح حركة عن المسؤولة القوى-1
 الحمل اراتيت بواسطة ببطء الطاقة تتسرب ثيح ، للصفائح االساسي المحرك هي لألرض ةيالداخل الطاقة
 وسط الظهرات مستوى على ساخنة اٌراتيت دصعو جةينت وهذا ، المادة حركة بفضل الحرارة نقل ةيالحرار

 تقارب في تتسبب الغوص مناطق مستوى على باردة اراتيت نزولو الصفائح تباعد الى يؤدي مما طيةيالمح
.الصفائح

 :الظواهر هذه عن الناجمة سيالتضار-2
 اتيط ، ةيالبحر الخنادق، ةيالبركان لجزرا ، ثةيحد ةيقار ةيجبل ،سالسل) طيالمح قاع في ةيجبل سالسل( الظهرات

 .وفوالق
تيارات صاعدة من خالل  تعد الطاقة الداخلية لألرض محركا أساسيا لتنقل الصفائح الليتوسفيرية ، خاتمة:

.تيارات نازلة باردة على مستوى مناطق الغوص.ساخنة على مستوى الظهرات المحيطية
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IL  الـ 2 وIL مصدر الـ 1 وL 2 وL الخاليا 1نوع)1
IL1 نتج فقط في الوسط 1 و4 بوجود البالعت وL1ا في الوسط 2 بغياب L1فلم يفرز  في الوسط اذن هو  �

L1 يفرز من طرف
االـ f LTC الوسط 4في� LT  ع االـ 4 عبارةLاان 1 وبم LL2 و1L البالعت و بوجودظهو تم 

�
 LT8 عبارة عنL2اذن

في الوسط 1 بوجود البالعات والخلية L1تم افراز االنترلوكين 1و2 اما في الوسط 2 بوجود البالعات 
LT4 عبارة عن الـ L1 فتم افراز فقط االنترلوكين 1 اذن الـL2 وزالخلية
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يحفيصصفتقاربتقارب((صلغوص

قاربيا،وكل حركتقاربيا،وكل حركةيا أو 
تضاريس الناتاهي التضاريس الناتجة

بوبواسطببطءببطءلطاقةالطاقةب
الظمستوىمستوىعلىعلىساخنة

تتسببتتسببالغوصالغوصطقمناطق

،يةيالبحرالبحرلخنادقالخنادق،ة

صاعدة تيارات صاعدة 
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� L2 اذنLT4  عبارة عن الـ L1 وبما ان L2 و L1 اال في الوسط 4 بوجود LTC لم يتم ظهور الـ
.LTC التي تتمايز الى L8 عبارة عن الـ

LTC مع التعليل: شروط ظهور الخاليا  (2
 IL2 و الـ IL1 وبتدخل LT8و LT4 يجب حدوث تعاون مناعي بين البالعات و

 LTC و الحصول على الـIL2 و الـ IL1 التعليل :في الوسط 4 بوجود هذة الخاليا في الوسط تم افراز
 الجزء الثاني 

تحليل النتائج: (1
في الوسط 1نالحط بعد مدة ظهور كروم مشع في السائل الطافي يدل على تحريره من الخاليا المصابة بعد 

  LTC تخريبهامن طرف الخاليا
في الوسط 2 و 3 نالحظ غياب الكرو م المشع في السائل الطافي ما يدل على عدم تحريره من الخاليا المصابة 

اي مازال مثبتا على البروتينات الداخلية للخلية المصابة اي ان LTC لم تخرب هذه االلخاليا المصابة 
  االستنتاج 

تتمثل شروط تخريب الخاليا المصابة من طرف  LTC في 
- LTC او ساللة CMH ان تكون الخاليا المصابة من نفس

ان تكون هذه الخاليا المصابة ,مصابة بنفس الفيروس الذي حرض على انتاجها

اقتراح تجربة تبين فيها دور البالعات في هذه االستجابة المناعية  (2
يجب ان تكون الخاليا كلها محسسة من قبل للمستضد 

LTC الية الحصول على الـ (3

�� ¡¢£JK�� ¤¥¦§JK��¨¥©ª«¬K�FK®§J�¯° °£ª��±«®

en
cy

-ed
uc

a
edy

enn
c

om
/ex

am
ss

(1
في الوفي الوسط

تخريبهامنتخريبهامن طر
ووي الوسط 2 في الوسط 2 وو 3 ن

ازال مثبتا علىي مازال مثبتا على البر
تخريب الخالوط تخريب الخاليا المصaجستنتاج 

خاليا المصابة مون الخاليا المصابة من
مصابة ,مصاباليا المصابة ,مصابة بنف

سة من قبل للممحسسة من قبل للمستضmر البالعات فيها دور البالعات في هذه
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