
 

 

   :1التمرين 
   . بة المناعتيةفي ا ستجا عامل التكملة دور  من خ�ل عرض واضح ومنظم ابرز

   :2التمرين 
  :التالية بعض مظاھر عمل جھاز المناعة نقترح التجاربللكشف عن 

  :من الفئران لسلسلة من التجارب تم اخضاع مجموعة
  :النتائج المحصل عليھاالظروف و 1تمثل الوثيقة :1التجربة 

  الم�حظة  التجربة  المرحلة

1   
  بسمين الكزاز  يوما نحقنه  15و بعد الكزاز ذوفان ب S1فأر حقن 

  
  بقي الفأر حيا

2    
     زاالكز  و سمين  S1 الفأربمصل  S2 حقن الفأر

  
  بقي الفأر حيا

3    
     زاالكز  و سمين  S1بكريات لمفاوية لطحال الفأر  S3حقن الفأر 

  
  موت الفأر

4  

 دفتيريا   ال  و سمين  S1 الفأربمصل  S4حقن الفأر 

  
 موت الفأر

  حدد معل� جوابك نوع ا ستجابة المناعتية المتدخلة 1ـ اعتمادا على تحليل التجربة  1
  التي تم الكشف عنھا ـ استنتج خاصية ا ستجابة المناعتية 2 

  2عينة من دمه و تم عزل المصل كما ھو مبين في الوثيقة  يوم استخلصنا 15وفان الكزاز و بعد حقن ارنب بذب قمنا  :2التجربة 

  
  : 3ممثل في الوثيقة  تم وضع المصل في حفرة داخل وسط جيلوزي بوجود حفر تحتوي على مواد مختلفة كما ھو

  
  ؟ 2ـ كيف تفسر نتائج التجربة  3
  سب؟رتال قوس ماذا يمثلـ  4
  .المصلية اقصاء مولد المضاد بواسطة المواد ادا على معلوماتك وضح كيف يتماعتمـ  5
  

        مادة علوم الحياة و األرض  مادة علوم الحياة و األرض  مادة علوم الحياة و األرض  مادة علوم الحياة و األرض  

        الثانية سلك بكالورياالثانية سلك بكالورياالثانية سلك بكالورياالثانية سلك بكالوريا

    مسلك علوم الحياة و األرضمسلك علوم الحياة و األرضمسلك علوم الحياة و األرضمسلك علوم الحياة و األرض
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2الوثيقة   

1الوثيقة   

3الوثيقة   



 

 

الممثلين  Yالى الشكل  Xفلوحظ تحول بعض اللمفاويات من الشكل  ا رنب في طحال  من جھة اخرى تم تتبع تطور الكريات اللمفاوية 
  . 4في الوثيقة 

  
  .بيعتيھمااستنتج ط Yو  Xلخليتين تك لقارنبعد مـ  6 

  . 4فسر التغيرات الم�حظة في الوثيقة ـ  7
   :3التمرين 

و   Cو  Bو  Aالفئران تنتمي لس� ت مختلفة  مجموعة منتم انجاز تجارب باستعمال في إطار دراسة بعض مظاھر ا ستجابة المناعتية،
  :الظروف و النتائج التجريبية 5تمثل الوثيقة 

  
  .المحصل عليھا النتائجفسر  ،و على معلوماتك 5اعتمادا على معطيات الوثيقة  ـ 1
  .حدد طبيعة ا ستجابة المناعتية التي تم الكشف عنھا من خ�ل ھذه التجارب، علل جوابكـ  2

  .المجاورة لمكان التطعيم ةاللمفاويخ�ل رفض التطعيم ي�حظ انتفاخ العقد 
   .  نتفاخا لھذا ا فسرتاعط ـ  3

  6الممثلة في الوثيقة  رفض الطعم وجود الظاھرة لمكان بينت الم�حظة المجھرية
  

 

  
 . bو  a ل_حرفمناسب سم الاعط ا   ـ 4

  . و اعط شرحا لھا 6حدد اسم الظاھرة الممثلة في الوثيقة   ـ 5
  

 

4الوثيقة   

5الوثيقة   

 6الوثيقة 


