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أذكر وسيلة دفاع غير نوعية نواجه بها الجراثيم  ؟                                              -  1  

  وسيط خلوي ؟ذاتماهي الخلية المناعتية المتدخلة في االستجابة المناعتية -  2

 
؟ما هي الخاليا المناعية التي يهاجمها فيروس السيدا-  3  

 
. بعض المواد المستعملة لتطهير الجروح أذكر-  4  

 
. ABأذكر خصائص الفصيلة الدموية -  5
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للتعرف على نوع االستجابة المناعتية المتدخلة لتدمير الخاليا السرطانية نحقن فأرا عاديا بخاليا سرطانية و بعد أسبوعين نأخذ من 

.يمثل الجدول أسفله النتائج المحصل عليها, المصل و اللمفاويات و نضيف إليهما خاليا سرطانية الفأر  

  

 

             ل الخاليا السرطانية بالنسبة لجسم الفأر؟؟   ثمتمادا -  1
هل مصل الفأر يحتوي على مضادات أجسام موجهة ضد الخاليا -  2                               

 السرطانية؟                                            

, سرطانيةاستنتج نوع االستجابة المناعتية الموجهة ضد الخاليا ال-  3

.                                  هل هي استجابة نوعية؟ علل جوابك

لمادا انتظرنا أسبوعا قبل أخد اللمفاويات من الفأر المحقون بالخاليا السرطانية؟؟                                        -  4           
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للكشف عن بعض مظاهر االستجابة الموجهة ضد , ينتج مرض الكزاز و الديفتيريا عن سمينات تحررها البكتيريات اثر دخولها للجسم

 هده 

                                                               

.يمثل الجدول أسفله ظروف و نتائج هده التجارب, السمينات أنجزت بعض التجارب  

 ؟     1ا تستنتج من التجربة ذما- 1                                                               

                                            

   

فسر النتيجة المالحظة عند فئران - 2

ماهي خاصية االستجابة     B   المجموعة

المناعتية التي تكشف عنها هده 

التجربة؟ يتم استغالل هده الخاصية من 

ماهي , أجل دعم الجهاز المناعتي

الوسيلة التي تعتمد على هده 

 الخاصية؟

                                                
 ه التجربة؟؟                                                 ذماهي خاصية االستجابة المناعتية  التي تم الكشف عنها في ه   , Cفسر النتيجة المالحظة عند المجموعة   - 3

هل مصل فأر ممنع ضد مرض معين يحتوي بالضرورة على مضادات األجسام ضد مولد المضاد المسؤول عن المرض؟؟    -  4
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...تخصص نقطة واحدة لتنظيم الورقة  

...بالتوفيق  

 


