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4البطاقة الفنیة رقم
لسنة الثالثة علوم تجريبیةا:المستوى

ساعة20:الزمنیةالمدة 

:في نھاية السنة الثالثة يكون التلمیذ قادرا على :ختامیةالكفاءة ال
üاختیار التوجه نحو مجال علمي
ü المشاركة في حواراتاقتراح حلول مبنیة على أسس علمیة لإلجابة على مشاكل الصحة و المحیط و

بتجنید المعارف المتعلقة لمشكل اختالل وظیفي عضوي إرشادات –يقدم بناء على أسس علمیة :1الكفاءة القاعدية
.باالتصال على مستوى الجزيئات الحاملة للمعلومة

للبروتیناتالتخصص الوظیفي: األولالتعلم) المجال المفاھیمي(مجال 
ات في الدفاع عن الذات ضد العناصر الغريبةالتخصص الوظیفي للبروتین)يظھر(يحدد: الھدف التعلمي

)4ساسیةالكفاءة األ(
دور البروتینات في الدفاع عن الذات–IV:الوحدة التعلیمیة

-الوضعیة المشكلةEوضعیة االنطالق-يم التشخیصيالتقو: المرحلة األولى
)نشاط التلمیذ(اإلجراءات المتخذة/ نسبة النجاح مدة اإلنجاز)نشاط األستاذ(أدوات و أھداف التقويم التشخیصي

الوظیفي للبروتین وعالقته طرح إشكالیة التخصص 
بالدفاع عن الذات ضد العناصر الغريبة

:األسئلة
LE :نتج عن إصابتك بلدغ حیة أو حشرة سامة ؟يماذا
LE:ما ھو سبب ذلك ؟
LE:ماذا يتغیر لماذا يطلب منك الطبیب تحلیل الدم ؟

فیه ؟
LE :ما عالقة ذلك باإلصابة ؟
LE: قبل مكافحة ھذه البروتینات الغريبة كیف میزتھا

العضوية عن بروتیناتھا ؟
ى العناصر الغريبة ؟كیف تستعملھا العضوية للقضاء عل

كیف تجري عملیة المكافحة ؟
إنتاج ھذه البروتینات؟ماذا يحدث لو وقع خلل أو عجز في 

تذكر و استعمال المعارف السابقة و :األھداف من التقويم
:استغاللھا في طرح إشكالیة جديدة 

؟دور ھذه البروتینات في الدفاع عن الذات ما ھو م

دقائق5

JG?:غالبا ما ترتفع أو حشرة بلدغ حیةا نصاب عندم
حرارة الجسم 

JG?: قد تكون ( أو سموم غريبة نتیجة تسرب مواد
)بروتینات غريبة عن الجسم

JG?: يطلب تحلیل الدم بحثا عن تغیر مكوناته حیث تزيد
)الغلوبیولینات(نسبة بعض البروتینات في الدم 

JG?: تخلیص الجسم علىالبروتیناتحیث تعمل ھذه
.من العناصر الغريبة 

عندما ال يستطیع التالمیذ اإلجابة على األسئلة 
:إشكالیة في السبورة على شكل عنوانھا األستاذ كيسجل

IV–دور البروتینات في الدفاع عن الذات

دفاع عن الذات ضد في الالتخصص الوظیفي للبروتینات يظھر: 3ساسیةاألات تحقیق الكفاء: ثانیةالمرحلة ال
العناصر الغريبة

نشاط التلمیذ/توقع الجوابالوسائلنشاط األستاذ/تنظیم المحتوى
مختلف الخطوط الدفاعیة األولى و عناصر الجسم المتدخلة فیھايتذكر : 4ساسیة األلكفاءة ل1مؤشر التحقیق

مختلف ردود الفعل تجاه األجسام الغريبةيستنتج و
: المحتوى تنظیم

)تصور و تنظیم وضعیة التعلم(
:تتذكیر بالمكتسبا:1النشاط 

: الحواجز الطبیعیة ضد العناصر الغريبة�
و المعطیات المقدمة في بناء على معلوماتك السابقة -1

أمأل الجدول بوضع العناصر المناسبة 74و 73الصفحة 
.التي تتدخل في كل خط دفاعي 

.IIو Iالدفاع قدم تسمیة آللیتي -2

مختلف الخطوط يتذكر : مؤشر الكفاءة األساسیة 
و الدفاعیة األولى و عناصر الجسم المتدخلة فیھا

انطالقا مختلف ردود الفعل تجاه األجسام الغريبةيستنتج 
من مكتسباته السابقة ، وثائق ، تجارب شخصیة خالل 

.دقیقة20

الكتاب 
+ المدرسي 

ورةالسب

:تذكیر بالمكتسبات:1النشاط
:الحواجز الطبیعیة ضد العناصر الغريبة-1
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و النوعیة ، المبدأ في مفھوم االستجابة الالنوعیةيستخلص :4ساسیة األلكفاءة ل2المؤشر تحقیق 
.المعارف المبنیة في ھذا النشاط بنص علمييلخصوينظم ) التعارف  بین الخاليا(ذلك

نشاط التلمیذ/توقع الجوابالوسائلنشاط األستاذ/المحتوىتنظیم 
: أمثلة عن بعض التفاعالت المناعیة�

ماذا . 3و 2ثم بین الشكلین 2و 1قارن بین الشكلین -1
تستخلص ؟

من ) ب(باالعتماد على النتیجة المالحظة في الشكل -2
.، بین سبب رفض الطعم3الوثیقة 

ما جاء في ھذا النشاط ،لخص بناء على:خالصة 
في نص علمي كیف تتصدى العضوية لمختلف األجسام 

الغريبة ؟

مفھوم االستجابة يستخلص :مؤشر الكفاءة األساسیة 
) بین الخالياالتعارف(و النوعیة ، المبدأ في ذلكالالنوعیة

.استنادا إلى وثائق تمثل نتائج تجريبیة 
ي ھذا النشاط بنص المعارف المبنیة فيلخصوينظم

.دقیقة 25خالل علمي

الكتاب 
+ المدرسي 
السبورة

:أمثلة عن بعض التفاعالت المكناعیة-2
:2و 1تظھر المقارنة بین الشكلین -1

تكاثر عدد البكتیريا*
اتساع الوعاء الدموي* 
انسالل كريات الدم البیضاء و ھجرتھا باتجاه مكان الوخز* 
حرير وسائط االلتھابت* 

:3و 2بینما تبین المقارنة بین الشكلین 
)البالعات و مفصصة األنوية(ابتالع كريات الدم البیضاء * 

.للبكتیريا و القضاء على أعدادھا
.تناقص عدد كريات الدم البیضاء في الدم *
استعادة الوعاء الدموي قطره األول*
.الجرحالتئام*

)استجابة مناعیة(رد فعل مناعي باستنتج أن االلتھا
النوعیة يستجیب بھا الجسم ضد أي عنصر غريب أو أي 

نوع من البكتیريا بنفس الكیفیة قصد الدفاع عنه و التخلص
.من العنصر الضار

من )ب(اعتمادا على النتیجة المالحظة في الشكل -2
فض الطعم يرجع إلى تعرف خاليا فإن سبب ر)3(الوثیقة 

خاليا قطعة الجلد )اآلخذ(جسم الشخص المستقبل 
المأخوذة من الشخص المعطي بأنھا غريبة و ال تنتمي إلیه و 

استجابة مناعیة ( من ثم مكافحتھا بواسطة الخاليا اللمفاوية 
.مما أدى إلى موت و تحلل الطعم) ذات وساطة خلوية

)رفض الطعم ( 
لألجسام الغريبة بشكل تتصدى العضوية :الخالصة

بواسطة حواجز طبیعیة تمنع دخول ) النوعي( غیر متخصص 
...و تسرب ھذه العناصر مثل الجلد و إفراز المخاط 

أو بواسطة آلیات مثل االلتھاب في حالة حدوث التسرب
.فتوصف ردود الفعل بالمناعة الطبیعیة أو الالنوعیة

.و نوعي أو بشكل متخصص أ
.مستعملة في ذلك وسائل خلطیة و أخرى خلوية

جزيئات الذات) كیمیائیا(موقع و طبیعة يحدد :4ساسیة األللكفاءة 3تحقیق المؤشر 

كما ذكرنا سابقا قبل المكافحة؛ كیف يمیز الجسم ذاته 
؟)الذاته( عن ما ال ينتمي إلیه 

الذات و الالذات: 2النشاط 
:م المناعيتجربة الوس-1
.حدد مناطق التفلور-1
ماذا تستخلص من ھذه النتیجة ؟-2

موقع و طبیعة يحدد : مؤشر الكفاءة األساسیة
انطالقا من نتائج تجريبیة خالل جزيئات الذات) كیمیائیا(

.د من الوقت 10

الكتاب 
+ المدرسي 
السبورة

الذات و الالذات: 2النشاط 
تجربة الوسم المناعي-1
للخاليا تتمركز مناطق التفلور على سطح الغشاء الھیولي -1
استخلص من ھذه النتیجة أن الجزيئات السطحیة للغشاء -2

.الھیولي ذات طبیعة بروتینیة

على ما فوق البنیة و الطبیعة الكیمیائیة للغشاء يتعرف:4ساسیة األللكفاءة 4تحقیق المؤشر 
يصفھماالھیولي و

:الغشاء الھیولي بالمجھر اإللكترونيبنیة -2
.2صف مظھر الغشاء انطالقا من الوثیقة -1
، ماذا تستنتج ؟3حلل نتائج جدول الوثیقة -2

على ما فوق البنیة يتعرف: مؤشر الكفاءة األساسیة 
استنادا إلى نتائج و الطبیعة الكیمیائیة للغشاء الھیولي 

الكتاب .دقیقة20تجارب خالل 
+ ي المدرس

السبورة 

:بنیة الغشاء الھیولي بالمجھر اإللكتروني-2
: بالمجھر اإللكتروني ذو بنیة طبقیة يظھر الغشاء الخلوي -1

بسمك متماثل بینھما طبقة )داكنتین(نطبقتین عاتمتی
).أكثر سمكا(أوسع )نیرة(فاتحة 

يتكون الغشاء كیمیائیا من نسبة عالیة من البروتینات-2
و ھو ما يؤكد .)%40(و نسبة أقل من الدسم ) 60%(

.1نتائج التجربة في الوثیقة 
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.الجزيئات الممیزة لسطح الغشاء يحددبنیة الغشاء الھیولي و يصف:4ساسیة األللكفاءة 5تحقیق المؤشر 
.الغشاء ) خاصیة المیوعة (قوام بنیة  يستنتج

:للغشاء الخلويالبنیة الجزيئیة-3
قدم وصفا لتموضع الجزيئات الكیمیائیة ضمن الغشاء -1

.4انطالقا من شكلي الوثیقة 
حدد الجزيئات الممیزة للسطح الخارجي للغشاء -2

.4الھیولي انطالقا من شكلي الوثیقة 
دقیقة المالحظة في 40و 5ارن بین توزع الفلورة بعد -3

ماذا تستنتج؟. 5الوثیقة 
في و نتائج التجربة4على شكلي الوثیقة عتمادباال-4

، علل تسمیة النموذج المقترح بالنموذج 5الوثیقة
.الفسیفسائي المائع

بنیة الغشاء الھیولي يصف:مؤشر الكفاءة األساسیة
.الجزيئات الممیزة لسطح الغشاء يحددو 

.د20في الغشاء ) خاصیة المیوعة (قوام بنیة  يستنتج

الكتاب
+ المدرسي 

الحاسب اآللي و 
جھاز العرض 

الخاص به

:البنیة الجزيئیة للغشاء الخلوي-3
في )فوسفولبید(تتوضع جزيئات الدسم الفوسفوري -1

طبقتین تتقابل فیھما جزيئات الدسم بواسطة أقطابھا 
.و تكون أقطابھا المحبة للماء للخارج و الداخل الكارھة للماء 
.ترول بین جزيئات الدسم الفوسفورييتوضع الكولس

ذات جزيئات بروتینیة ضخمة يتخلل طبقة الدسم الفوسفوري 
تخترق عرض الغشاء شكل جزيئي كروي و أخرى خیطي 

كما تتوضع جزيئات بروتینیة أخرى تسمى بروتینات ضمنیة 
بعضھا على السطح الداخلي و بعضھا اآلخر على السطح 

.طحیةتوصف بالبروتینات السالخارجي
جزيئات سكرية يتمیز سطح الغشاء بامتداد سالسل -2

بعضھا يمتد من الدسم فیشكل معه جلیكولبید و بعضھا 
.اآلخر من البروتین فیسمى جلیكوبروتین

من اندماج الخلیتین تبقى الفلورة الخاصة دقائق 5بعد -3
أصبح التفلور موزع دقیقة 40بكل خلیة مركزة حولھا ، و بعد 

ظم حول الخلیة الكبیرة الناتجة عن اندماج بشكل منت
التي ترتبط ( استنتج أن بروتینات الغشاء الخلوي . الخلیتین

ذات وضع غیر ثابت في )بھا األجسام المفلورة في التجربة
بنیة الغشاء و بالتالي فغن بنیة الغشاء نفسھا غیر ثابتة ؛ 

.حیث تنتقل باستمرار ضمن تركیب الغشاءمتحركة 
النموذج الفسیفسائي المائع : التسمیة المعروفة تعلل -4

باكتساب سطح الغشاء نتیجة ترتیب توضع الدسم 
مظھر الفسیفساء و مائع ألن بنیته الفوسفوري و البروتین 

.ةلیست صلبة فھي بین السیولة و الصالبة أي مائع
يمیز.المسئولة عن التعرف على الذاتالطبیعة الكیمیائیة للجزيئات يحدد:4ساسیة األللكفاءة 6تحقیق المؤشر 

) HLA I, HLA II: و ھي( الذات و الالذات وسیلة التعرف على ) CMHالـ(أنواع جزيئات البروتینات السكرية 
في التعرفالجزيئات الغشائیة المتدخلة -4

على الذات
2علل سبب بلعمة الخلیة اللمفاوية في التجربة -1

.رغم أنھا أخذت من نفس الحیوان7ثیقة الو
، و نتائج 6الوثیقة 1باالعتماد على نتائج التجربة -2

، حدد الطبیعة الكیمیائیة للجزيئات 7للوثیقة 2التجربة 
.الغشائیة المسئولة عن التعرف على الذات

يحدد الطبیعة الكیمیائیة :مؤشر الكفاءة األساسیة
يمیز أنواع .ف على الذاتللجزيئات المسئولة عن التعر
وسیلة التعرف ) CMHالـ(جزيئات البروتینات السكرية 

20خالل )HLA I, HLA II: و ھي( على الذات و الالذات 
.دقیقة من الوقت

الكتاب 
+ المدرسي 

الحاسب اآللي و 
جھاز العرض 

الخاص به

الجزيئات الغشائیة المتدخلة في التعرف-4
على الذات

بتعرف الخاليا 2في التجربة تعلل بلعمة الخلیة اللمفاوية -1
اللمفاوية للفأر على الخلیة اللمفاوية المحقونة و المعالجة 

زالة و تخريب بروتیناتھا السطحیة على أنھا بالغلیكوزيداز إل
غريبة ؛ ال تنتمي إلى الذات و ذلك لغیاب بروتیناتھا 

).بطاقة ھويتھا( السطحیة 
7و 6من الوثیقتین 2و 1التجربتین ماد على نتائج باالعت-2

استنتج أن وسیلة التعرف على الذات ھي الجزيئات 
الموجودة على سطح (glycoprotéine)السكريةالبروتینیة 

.الغشاء الھیولي للغشاء

)سیجيجزيئات معقد التوافق الن(تنوع محددات الذات يستنتج:4ساسیة األللكفاءة 7تحقیق المؤشر 
.العالقة بین رفض الطعم و معقد التوافق النسیجييستخرج

:النسیجيمعقد التوافق 
الموضحة في HLAاعتمادا على بنیة كل جزيئة من 

وماتك حول البروتینات ، و معل8من الوثیقة 2و 1الشكلین 
.قارن بین بنیة كل جزيئة 

تنوع محددات يستنتج:ساسیةاألالكفاءة مؤشر 
العالقة يستخرج)جزيئات معقد التوافق النسیجي(ات الذ

.دقیقة20في بین رفض الطعم و معقد التوافق النسیجي

الكتاب 
+ المدرسي 

الحاسب اآللي و 
جھاز العرض 

الخاص به

:معقد التوافق النسیجي
يتم تحديد الذات بواسطة نوعین من البروتینات على السطح 

ترتبط بھا سكريات لعضوية ، للغشاء الھیولي لخاليا االخارجي 
تكون الجزيئات البروتینیة من : مشكلة بروتینات سكرية 
من حیث نوع السالسل المكونة لھانوعین تختلف فیما بینھا 

؛ توجد على سطح خاليا العضوية ما عدا كريات الدم الحمراء 
موجود على سطح كل β وαبعضھا عبارة عن سلسلتین-

لتوضع و تجويف دا كريات الدم الحمراء خاليا العضوية ما ع
:اختصار للتعبیر األنجلیزيHLA I، يوصف بـ  ببتید 

Human leucocyte antigen ألنھا اكتشفت على كريات الدم
اختصارا CMH Iأو Dasset Jeanلفرنسي البیضاء من طرف ا

:للتسمیة الفرنسیة
Complexe majeur d’histocompatibilité

2βو α: عبارة عن سلسلتین مختلفتین اآلخر بعضھا-
موجودة على سطح و تجويف لتوضع ببتید ؛) میكروغلوبیلین(

)الخاليا اللمفاوية و البلعمیة(أغشیة الخاليا المناعیة فقط 
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ستنتجي،العالقة بین رفض الطعم و معقد التوافق النسیجييستخرج:4ساسیة األللكفاءة 8تحقیق المؤشر
.)جزيئات معقد التوافق النسیجي(تنوع محددات الذات 

:CMHملمح معقد الـ -5
في منحنى حلل معطیات الجدول و النتائج الموضحة -1

.9الوثیقة 
استخرج العالقة بین رفض الطعم و معقد التوافق -2

النسیجي للمانح و المستقبل 
العالقة بین رفض يستخرج: ساسیةالكفاءة األمؤشر 

تنوع محددات يستنتج،النسیجيعم و معقد التوافق الط
.)جزيئات معقد التوافق النسیجي(الذات

الكتاب 
+ المدرسي 

الحاسب اآللي و 
جھاز العرض 

الخاص به

:CMHملمح معقد الـ -5
أنجزت أن الطعوم التي و المنحنى البیاني يبین الجدول -1

المعطي و المستقبل ھو نفس ( في نفس العضوية 
أو التي أجريت بین فردين توأمین ) العضويةشخص أو ال

.مھما تكررت مع الوقت%100يتم تقبلھا حقیقیین 
األفراد التي ( بینما ترفق الطعوم بین األفراد المختلفة وراثیا 

و يصبح الرفض أسرع إذا تكرر )ال تربطھا صلة قرابة وراثیة
.التطعیم مع الوقت

إلى رفض الطعم يعود تقبل أومما سبق استنتج أن -2
من الناحیة الوراثیةCMHتجانس أو عدم تجانس جزيئات الـ 

المستضدات الغشائیة لكل زمرة و خصائص كل زمرةيستخرج:4ساسیة األللكفاءة 9تحقیق المؤشر 
عند اإلنسانHLAتحديد المنشأ الوراثي للـ-6
HLA Iحدد المورثات التي تشرف على إنتاج جزيئات الـ -1

.10انطالقا من الوثیقة HLA IIو الـ 
من شخص آلخر معتمدا HLAفسر اختالف جزيئات الـ -2

.6على معطیات الجدول و الصبغي رقم 
التي تكمل تعريف الجزيئات المعلومة اإلضافیة ما ھي-3

؟HLAللذات المحددة 
و CMHسبب اختالف الـ ھل توصلت إلى معرفة -4

.؟ اشرح ذلكبالتالي رفض الطعم
قدم إذا تعريفا باستغالل المعلومات المتوصل إلیھا *

.للذات
منشأ و موقع مورثات يحدد:ساسیةالكفاءة األمؤشر 

العالقة بین يشرحو يستنتجتنوعھا و يفسرو CMHالـ 
مفھوم الذات و الالذاتيبني.و رفض الطعم HLAتنوع الـ 

الكتاب 
+ المدرسي 

آللي و الحاسب ا
جھاز العرض 

الخاص به

عند اإلنسانHLAتحديد المنشأ الوراثي للـ -6
أربع مورثات HLAو إنتاج جزيئات الـ تشرف على بناء -1

A,B,C,D تشرف ، حیث 6مرتبطة على مستوى الصبغي
و مورثة αسلسلة عديد الببتید على بناء A,B,Cالمورثات 

بناء السلسلة تتحكم في β2 m :15أخرى على الصبغي 
.HLA Iللـ β2 m الببتیدية 

.HLA IIللـ βو αعلى بناء السلسلتین Dو تشرف المورثة 
تعدد من شخص آلخر بHLAيفسر اختالف جزيئات الـ -2

:HLAجزيئات الـ ألیالت المورثات التي تتحكم في بناء 
ألیل على سبیل B50ألیل و للمورثة A ،25حیث للمورثة 

.المثال 
تعريف الجزيئات المحددة المعلومة اإلضافیة التي تكمل -3

).صفات وراثیة( أنھا محددة وراثیا للذات ھي 
إلى اختالف األصل الوراثي CMHيرجع سبب اختالف الـ -4

التي تشرف على لألشخاص و كذلك تنوع ألیالت المورثات
.و كثرتھا  بناء جزيئاته 

كبیر كلما CMHجزيئات الـ يكون احتمال تشابه و بالتالي 
.فتزيد فرصة تقبل الطعوم بینھا كانت األفراد متقاربة وراثیا 

، زادت فرص CMHقل احتمال تشابه الـ و كلما تباعدت وراثیا 
.رفض الطعم

ھي الھوية التي تنتمي إلیھا خاليا :تعريف الذات*
التي البروتینیةالعضوية و تتحدد بمجموع الجزيئات

، على و تتحدد وراثیا ح أغشیة خالياھا تحملھا أسط
.أساسھا ينطلق رد الفعل المناعي

)المكافحة المناعیة( 

.المستضدات الغشائیة لكل زمرة و خصائص كل زمرةيستخرج:4ساسیة األللكفاءة 10تحقیق المؤشر 
:مؤشرات الزمر الدموية-7

ABOالزمر الدموية -*أ
استخلص المستضدات 1باالعتماد على نتائج الجدول -1

.الغشائیة لكل زمرة 
استخرج 2مستعینا بجوابك السابق و معطیات الجدول -2

.خصائص كل زمرة
المستضدات يستخرج:ساسیةالكفاءة األمؤشر 

.الغشائیة لكل زمرة و خصائص كل زمرة

الكتاب 
+ المدرسي 

الحاسب اآللي و 
جھاز العرض 

الخاص به

:مؤشرات الزمر الدموية-7
ABالزمر الدموية -*أ

تحتوي Aفإن الزمرة الدموية 1باالعتماد على الجدول -1
.Aمستضدات من النوع لھا على كريات الدم الحمراء

على مستضدات من Bو تحتوي كريات الدم الحمراء للزمرة 
على ABكريات الدم الحمراء للزمرة بینما تحتوي . Bالنوع 

ال تحتوي كريات الدم . Bو Aالنوعین من المستضدات 
.على أي نوع من المستضداتOالحمراء للزمرة 

واء أغشیة كرياتھا الحمراء باحتAتتمیز الزمرة الدموية -2
أجسام مضادة و مصلھا على Aعلى مستضدات من النوع 

، في حین تحتوي كريات الدم الحمراء للزمرة Bمن النوع 
و مصلھا Bعلى مستضدات غشائیة من النوع Bالدموية 

.Aعلى أجسام مضادة من النوع 
على نوعین من ABتحتوي كريات الدم الحمراء للزمرة 

على سطح أغشیتھا و ال يحتوي مصلھا Bو Aدات المستض
على أي نوع من األجسام المضادة على العكس من الزمرة 

O من أي نوع من التي تخلو أغشیة كرياتھا الحمراء
نوعین من األجسام المستضدات بینما يحتوي مصلھا على 

)Bو Aأجسام مضادة ( المضادة 
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. طبیعة المستضدات الغشائیة للزمر الدموية و العالقة بینھايستنتج :4سیة سااألللكفاءة 11تحقیق المؤشر 
.و حاالت التوافق بین   المعطي و المستقبلABتخطیطیا الجزيئات المحددة للزمرة الدموية يمثل

مقارنة بین المستضدات الغشائیة في نظام -ب
:ABOالزمر الدموية 

ددة للزمر الدموية المحقارن بین مختلف الجزيئات -1
ماذا تستنتج ؟. 12المعطاة في الوثیقة 

و معطیات 11من الوثیقة 1بالربط بین نتائج الجدول -2
قلیلة التعدد المتواجد ، مثل جزيئات السكر 12الوثیقة 

.ABعلى سطح غشاء الكريات الحمراء من الزمرة 
و ما توصلت إلیه من 11على نتائج الوثیقة باالعتماد-3
ن یبمثل بمخطط مبسط حاالت التوافق 12لوثیقة ا

.المعطي و المستقبل للدم
طبیعة المستضدات يستنتج :ساسیةالكفاءة األمؤشر 

تخطیطیا يمثل. الغشائیة للزمر الدموية و العالقة بینھا
و حاالت التوافق بین   ABالجزيئات المحددة للزمرة الدموية 

.دقیقة20خالل  المعطي و المستقبل

الكتاب 
+ المدرسي 

الحاسب اآللي و 
جھاز العرض 

الخاص به

مقارنة بین المستضدات الغشائیة في نظام الزمر -ب
:ABOالدموية 

تتحدد الزمر الدموية بجزيئات جلیكوبروتینیة على أغشیة - 1
؛ حیث تشترك كل )مستضدات غشائیة( كريات الدم الحمراء 

، و رية قلیلة التعدد في وجود قاعدة سك(A,B,AB,O)الزمر 
بوجود جزيء سكري في نھاية القاعدة تتمیز عن بعضھا 

: السكرية ھو 
. Aة في حالة الزمر) GALACNAc( أستیل Nأمین غاالكتو-
.Bفي حالة الزمرة )( Galغاالكتوز -
.Oو ال يوجد في حالة الزمرة -

و منه استنتج أن اختالف الزمر يتحدد بالجزيء السكري 
.الموجود في نھاية القاعدة السكرية قلیلة التعدد

المستضدات ABتحتوي كريات الدم الحمراء للزمرة -2
و Aالغشائیة الموجودة على أغشیة كريات الزمرة 

Bللزمرة الغشائیةمستضدات ال
يجب : تمثیل حاالت التوافق بین المعطي و المستقبل -3

سام المضادة مراعاة عدم احتواء دم المستقبل على األج
و ال يراعى لمستضدات الغشائیة لدم المعطي لالموجھة 

عادة ( العكس حیث يحتوي الدم المحقون على كمیة قلیلة 
من األجسام المضادة ) ما تحقن كمیات قلیلة من الدم 

لكريات الدم الحمراء لدم المستقبل، للمستضدات الغشائیة 

المصدر الوراثي للزمر الدمويةيحدد:4ساسیة األللكفاءة 12تحقیق المؤشر 
.العالقة بین المورثة و النمط الظاھري لمختلف الزمر الدمويةيستخرج

ABOالتحديد الوراثي للزمر الدموية في النظام -ج
.حدد المصدر الوراثي للزمر الدموية المختلفة-1
واحدة متواجدة في ( إذا علمت أن لكل فرد مورثتان -2

اآلتي من األم و الثانیة على الصبغي المقابل 9الصبغي 
ABOبین مورثات السیادة، و أن عالقة )اآلتي من األب

و ال توجد سیادة بینھما، Oسائدتان على Bو Aھي 
لمختلف الزمر استنتج العالقة المورثة و النمط الظاھري 

.الدموية المدروسة
مر المصدر الوراثي للزيحدد:ساسیةالكفاءة األمؤشر 
العالقة بین المورثة و النمط الظاھري يستخرجالدموية

.د25خالل لمختلف الزمر الدموية

الكتاب 
+ المدرسي 

الحاسب اآللي و 
جھاز العرض 

الخاص به

.ABOالتحديد الوراثي للزمر الدموية في النظام -ج
9تنتج الزمر الدموية عن نشاط مورثة على الصبغي -1

.iOأو،IBأو،IAلیلاأل: متعددة األلیالت 
السكرية قلیلة التعدد للقاعدة iO األلیلتشفر 

أستیلNإلى إنزيم يثبت  غاالكتوأمین IAبینما يشفر األلیل 
.لیلة التعددقعلى طرف القاعدة السكرية 

غاالكتوز على طرف يثبت الBإلى إنزيم IB و يشفر األلیل 
.السلسلة السكرية قلیلة التعدد 

9رقم المتماثلینأي فرد ألیلین على الصبغیین يحمل 
تكون الزمرة الدموية )النمط التكويني (IA iO أو IA IAإذا ھما 

)النمط الظاھري( Aللشخص 
Bتكون الزمرة الدموية للشخص IB  iO أو IB IB و إذا ھما 

تكون iO iO ھما 9أما إذا كان األلیلین على الزوج الصبغي 
.Oللشخص الزمرة الدموية

و Dببروتین غشائي نوعي يسمى المستضد +Rhتحديد الـ يستنتج:4ساسیة األللكفاءة 13تحقیق المؤشر 
.الخاص  الريزوسDإلى األصل الوراثي المستضد يتوصل. بحدوث االرتصاصDعلى وجود المستضد يبرھن

.مفھوم الالذات  يصیغأو يبني

ة الدمويةعامل الريزوس للزمر-*ب
قارن 14من الوثیقة 2باالعتماد على معطیات الشكل -1

في منصف الموضحةبین الزمرة الدموية لكل من عفاف و 
، ماذا تستنتج ؟1الشكل 

نتتبع نفس مبدأ تحديد الزمر لتحديد عامل الريزوس -2
، إال في الجسم المضاد ABOالدموية في النظام 
الذي مكن من معرفة إذا االختبارالمستعمل ، اقترح 

.ريزوس كل من عفاف و منصف 
ما ھي المعلومات اإلضافیة التي يمكن استخراجھا -3

.3باستغالل معطیات الشكل 

الكتاب 
+ المدرسي 

الحاسب اآللي و 
جھاز العرض 

هالخاص ب

عامل الريزوس للزمرة الدموية-*ب
تتشابه الزمرة الدموية لكل من عفاف و منصف ؛ لكلیھما -1

و تختلف زمرة عفاف باحتوائھا على أغشیة كرياتھا . Bالزمرة 
الذي يحدد عامل الريزوس Dالحمراء بروتین يدعى المستضد 

استنتج أن عامل الريزوس يتحدد ببروتین غشائي يسمى 
.Dالمستضد 

لمعرفة الريزوس يعامل دم الشخص بأجسام مضادة -2
؛ إذا حدث ارتصاص ) D)Anti Dللمستضد الغشائي 
و إذا لم يحدث ارتصاص ). +Rh)Rhفالشخص موجب الـ 

.-Rhفزمرته سالبة أي 
المعلومات اإلضافیة التي يمكن استخراجھا  باستغالل -3

بمورثة على يتحدد وراثیاRhأن عامل الـ : ھي 3الشكل 
لھا ألیلین أحدھما سائد يؤدي إلى إنتاج 1الصبغي رقم 

، توصف الزمرة التي Dبروتین غشائي يسمى المستضد 
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من النشاط اعتمادا على النتائج المتوصل إلیھا ·
ات حول الذات قدم تعريفا لالذالسابق 

+Rhتحديد الـ يستنتج:ساسیةالكفاءة األمؤشر 

يبرھنو Dببروتین غشائي نوعي يسمى المستضد 
إلى يتوصل. بحدوث االرتصاصDعلى وجود المستضد 

أو يبني.الخاص  الريزوسDاألصل الوراثي المستضد 
.مفھوم الالذات  يصیغ

.+Rhتحتوي علیه بـ 
و الثاني متنحي ال ينتج عنه أي بروتین مستضدي ، توصف 

.-Rhالزمرة التي ال تحتوي علیه بأنھا 
حمل ي ال تكل الجزيئات الغريبة التالالذات ھي ·

للعضوية و التي تتسبب في إثارتھا نفس مؤشرات
الجزيئات التي ( من أجل مكافحتھا و التصدي لھا

.)مناعیةةتثیر استجاب

الجزيئات الدفاعیة و ممیزاتھا) آلیة إنتاج(مصدر يحدد:4األساسیةللكفاءة 14تحقیق المؤشر 

:طرق التعرف على محددات المستضد: 3النشاط 
I- الحالة األولى للدفاع عن العضوية:

الجزيئات الدفاعیة في الحالة األولى*

:إنتاج الجزيئات الدفاعیة- �
تسمح النتائج التجريبیة الموضحة في الوثیقة -1
:باستخراج المعلومات التالیة )1(

دخول جزيئات غريبة داخل العضوية يؤدي إلى ·
.مصل الدمتنتقل في إنتاج جزيئات دفاعیة 

مع المستضدات التي ترتبط ھذه الجزيئات ·
.حرضت إنتاجھا 

.1علل ھذه المعلومات من نتائج الوثیقة -
، علل ظھور األقواس بین 2باستغالل نتائج الوثیقة -2

و 1و عدم ظھورھا بین الحفرة 6و 1و بین 2و 1الحفرة 
.بقیة الحفر األخرى

ذه الجزيئات ؟ماذا تستنتج فیما يخص ممیزات ھ-3
اقترح رسما تخطیطیا تفسر به ما حدث على مستوى -4

.الراسب
تدعى باألجسام إذا علمت أن ھذه الجزيئات الدفاعیة *

المضادة لخص في بضعة أسطر ما يحدث داخل العضوية 
انطالقا من النتائج المتوصل إلیھا عند دخول جزيئات غريبة 

.2و 1في الوثیقتین 
) آلیة إنتاج(مصدر يحدد:ساسیةالكفاءة األمؤشر 

.د 25خالل الجزيئات الدفاعیة و ممیزاتھا

الكتاب 
+ المدرسي 

الحاسب اآللي و 
جھاز العرض 

الخاص به

: طرق التعرف على محددات المستضد: 3النشاط 
I- الحالة األولى للدفاع عن العضوية:

الجزيئات الدفاعیة في الحالة األولى*

:جزيئات الدفاعیةإنتاج ال- �
:تعلیل المعلومات -1

باألناتوكسین الكزازي إلى 1أدى حقن الحیوان-
في في إنتاج جزيئات هجسم)تحريض(تنشیط 

)أجسام مضادة ( مصل الحیوان
على ) األجسام المضادة(عملت ھذه الجزيئات 

.من توكسین الكزاز2جسم الحیوان  حماية 
الجسم مع ترتبط ھذه الجزيئات بشكل متكامل-

، حیث على إنتاجھا الغريب الذي حرض العضوية
بالمسحوق العاطل 1أن معالجة مصل الحیوان 

3لم يحمي الحیوان الكزاز نالمرتبط بأناتوكسی
حدوث ب6و 1و بین 2و 1األقواس بین الحفر يعلل ظھور-2

( SABو تشكل معقدات بین مصل األرنب المضاد لـ ارتباط 
SABمستضد الو )SABجسام المضادة لـ يحتوي على األ

ألته 6من جھة و مصل الثور في الحفرة 2النقي في الحفرة 
.SABيحتوي على 

و بقیة الحفر األخرى 1و يعلل عدم ظھور األقواس بین الحفرة 
بعدم تشكل معقدات مناعیة لعدم توافق الجزيئات الدفاعیة 

أمصال مع ) SABمصل األرنب ضد ( 1في مصل الحفرة 
.و ما تحتويه من بروتینات األلبیومین7، 5، 4، 3الحفر 

الجزيئات الدفاعیة التي ينتجھا مما سبق استنتج أن -3
جزيئات الغريبة تتمیز بالتخصص تجاه الجسم ضد ال

يتفاعل حیث الجسم على إنتاجھاالمستضدات التي حثت
بشكل متخصص مع المستضد الذي حرض الجزيء الدفاعي

.مع بنیة المستضد تهلتكامل بنیلجسم على إنتاجه ا
اقتراح رسم تخطیطي يبین تكامل و ارتباط الجسم المضاد -4

.مع المستضد الذي حرض إنتاجه
إلى تحريضھا يؤدي دخول الجزيئات الغريبة إلى العضوية *

تتكامل على إنتاج جزيئات دفاعیة تسمى أجساما مضادة 
ي حث العضوية على إنتاجھا بنیتھا مع بنیة المستضد الذ

).تتفاعل معھا (ترتبط معھا ف

.طبیعة األجسام المضادة يحدد:4ساسیة األللكفاءة 15تحقیق المؤشر 

:طبیعة األجسام المضادة - �
قارن بین نتائج الھجرة الكھربائیة للجزيئات المصلیة -1

ماذا تستخلص ؟للشخصین،
تفاعال موجبا 5صولة في الوثیقة تعطي الجزيئات المف-2

.مع الكواشف اللونبة للبروتینات 
بتحديد اعتمادا على معلوماتك صف تجربة تسمح ) أ

لمصل ةالطبیعة الكیمیائیة للجزيئات المفصولة الممیز
.الشخص المريض

، حدد بدقة على ما وصلت إلیه سابقاباالعتماد) ب
.الطبیعة الكیمیائیة لألجسام المضادة

طبیعة األجسام يحدد:ساسیةالكفاءة األمؤشر 
.د 15خالل المضادة 

الكتاب 
+ المدرسي 

الحاسب اآللي و 
جھاز العرض 

الخاص به

:طبیعة األجسام المضادة - �
عند ) غاما(δمن النوع تزيد نسبة بروتینات الغلوبیولینات -1

.عنھا عند الشخص السلیم الشخص المريض 
لھا عالقة بالدفاع عن العضويةδیولیناتالغلوباستخلص أن 

.أو ھي الجزيئات الدفاعیة
يمكن الكشف عن الطبیعة الكیمیائیة للجزيئات الدفاعیة ) أ-2

في مصل الشخص المريض بمعالجته في أنبوبة اختبار إما 
حیث تتلون بالبنفسجي ، أو بالصودا و كبريتات النحاس 

ربحمض األزوت فیعطي االختبار لونا أصف
تدل االختبارات السابقة على الطبیعة البروتینیة ) ب

.لمكونات المصل ذات الوظیفة الدفاعیة
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.بنیة الجسم المضاديصف:4ساسیة األللكفاءة 16تحقیق المؤشر 

:بنیة األجسام المضادة - �
و ما تقدمه لك على المعطیات السابقة باالعتماد-

صف في نص علمي بنیة الجسم :من معلومات 6الوثیقة 
.البیاناتالمضاد ثم مثله برسم تخطیطي مرفوق بكل 

.بنیة الجسم المضاديصف:ساسیةالكفاءة األمؤشر 
.د 10خالل 

الكتاب 
+ المدرسي 

الحاسب اآللي و 
جھاز العرض 

الخاص به

:بنیة األجسام المضادة - �
:یة سالسل بروتین4يتكون بناء الجسم المضاد من -

و سلسلتان خفیفتان ) H :High( سلسلتان ثقیلتان 
 )L :Low (.

ترتبط السالسل فیما بینھا بواسطة جسور ثنائیة الكبريت 
.Yمعطیة بنیة على شكل حرف 

تنتھي السالسل الثقیلة و الخفیفة عند شعبیة الجسم 
حیث يوجد في طرف الشعبتین موقع المضاد بأجزاء متغیرة 

.تضد على الجسم المضادتثبیت المس
ينتھي الجسم المضاد من الجھة األخرى بموقع ارتباط على 

.على بعض المستقبالت الغشائیة

مفھوما لهيبنيوصفا للمعقد المناعي ثم ينجز:4ساسیة األللكفاءة 17تحقیق المؤشر 
المعقد المناعي: 4النشاط 
:إظھار تشكل المعقد المناعي - �

مع ما يقابلھا 2ربط بین األشكال أ ، ب ، ج من الوثیقة ا-1
، ثم قدم وصفا 1من األشكال المرقمة من الوثیقة 
.فقط 2مختصرا لھا معتمدا على الوثیقة 

إذا علمت أن ھذه األشكال تمثل معقدات مناعیة قدم -2
.إذا تعريفا لھا

وصفا للمعقد المناعي ينجز:ساسیةالكفاءة األمؤشر 
.د 20خالل مفھوما لهنييبثم 

الكتاب 
+ المدرسي 

الحاسب اآللي و 
جھاز العرض 

الخاص به

المعقد المناعي: 4النشاط 
:إظھار تشكل المعقد المناعي - �

3،  ج مع 1،  ب مع 2يتوافق الشكل أ مع -1
ترتبط األجسام المضادة مع المستضدات التي حرضت على 

بشكل مفرد ، تباط على أطرافھا بواسطة مواقع االرإنتاجھا 
نتیجة توافق موقع االرتباط مع شكل الجسم مزدوج أو متعدد 

..المستضد أو محددات المستضد 
األجسام المضادة و النوعي بین االرتباطتشكل نواتج -2

.معقدات مناعیة يئات المستضدةزالج

مولد الضدباط الجسم المضاد مع محددآلیة ارتيستخلص:4األساسیةللكفاءة 17تحقیق المؤشر 

: كیفیة تشكل المعقد المناعي - �
.3من الوثیقة 2و 1اكتب البیانات المرقمة -1
، سم الجزء من باالعتماد على الشكلین أ و ب -2

.الجسم المضاد المتدخل في تثبیت المستضد 
ج ما ھي المعلومة اإلضافیة التي يقدمھا لك الشكل -3

تثبیت الجسم المضاد على المستضد؟فیما يخص 
لخص في نص علمي 3و 1باستغالل معطیات الوثیقتین *

.العالقة بین الجسم المضاد و المستضد
آلیة ارتباط يستخلص:ساسیةالكفاءة األمؤشر 

آلیة تشكل المعقد ( الجسم المضاد مع محدد  مولد الضد 
).المناعي

الكتاب 
+ المدرسي 

الحاسب اآللي و 
ز العرض جھا

الخاص به

: كیفیة تشكل المعقد المناعي - �
: كتابة البیانات -1

القطعة الثابتة من الجسم المضاد: 1
القطعة المتغیرة من الجسم المضاد: 2

جزء الجسم المضاد المستعمل في تثبیت المستضد ھو -2
ي و ھ: بین الجسم المضاد و المستضد موقع االرتباط 

تغیرة من الجسم المضاد التي تتكامل بنیويا مع المنطقة الم
.شكل محددات الجسم المستضد

موقع يتثبت الجسم المضاد على المستضد بواسطة -3
االرتباط الواقع في طرف القطع المتغیرة لجزيء الجسم 

بنیة موقع االرتباط مع شكل بنیة المضاد نتیجة تكامل شكل 
.محددات مولد الضد

ھذه لعضوية إلى تحريض للمستضداتاو غزو يؤدي دخول *
األخیرة على إنتاج جزيئات بروتینیة تسمى أجساما مضادة 
يتكامل بنیويا موقع االرتباط في أطراف قطعھا المتغیرة مع 
محددات المستضد مما يسمح بارتباط األجسام المضادة 

.بشكل متخصص و نوعي تضدعلى المس

.مفھوم االرتصاص و الترسیبيستخلص:4ساسیة األللكفاءة 18تحقیق المؤشر 

مفعول األجسام المضادة على مختلف - �
:المستضدات

:االرتصاص - أ
المالحظة بالعین قارن بین المظھر العام لقطرتي الدم -1

.المجردة و بالمجھر الضوئي
باالعتماد على الرسومات التفسیرية علل عدم حدوث -2

.Anti Bملة قطرة الدم بأجسام مضادة ارتصاص عند معا
.صف إذا االرتصاص معتمدا على الرسم التفسیري-3

مفھوم االرتصاص يستخلص:ساسیةالكفاءة األمؤشر 
.د20خالل و الترسیب

الكتاب 
+ المدرسي 

الحاسب اآللي و 
جھاز العرض 

الخاص به

مفعول األجسام المضادة على مختلف  - �
:ضداتالمست

:االرتصاص - أ
، Anti Bبـ بعد المعاملة Aتظھر قطرة الدم  من الزمرة - 1

.و منفردةبالعین المجردة متجانسة و بالجھر خالياھا متفرقة 
بالعین المجردة غیر Anti Aبینما تظھر القطرة المعاملة بـ 

). متراصة(متجانسة و بالمجھر خالياھا متجمعة و متكتلة
Anti Bالمعاملة بـ علل عدم ارتصاص كريات الدم الحمراء ي-2

أطراف القطع مواقع االرتباط في بنیوي بین تكامل وجود بعدم 
و المؤشرات الغشائیة  Anti Bالمتغیرة لألجسام المضادة 

.Aالدم الحمراء للزمرة على أغشیة كرياتAمن النمط 
بواسطة راء االرتصاص ھو تكتل و تجمع كريات الدم الحم-3

نتیجة األجسام المضادة الموجھة لمؤشراتھا الغشائیة
بین موقع االرتباط على الجسم التكامل البنیوي النوعي 

.المضاد و المؤشرات الغشائیة لكريات الدم الحمراء 
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االرتصاص و الترسیبالفرق بینيستخرج :4ساسیة األللكفاءة 19تحقیق المؤشر 
الضدو تأثیرھما على مولد

:تأثیرات أخرى لألجسام المضادة-ب
، قارن 6و الوثیقة 5باستغالل معطیات جدول الوثیقة -1

.بین الترسیب و االرتصاص
المستضدات التي تحدث ارتصاصا أو 7حدد من الوثیقة -2

.علل.ترسبا مع األجسام المضادة الموافقة لھا 
أن ن أن نعتبر ھل يمك5انطالقا من نتائج جدول الوثیقة -3

التأثیرات المختلفة لألجسام المضادة تؤدي إلى االختفاء 
.الكلي للمستضد ؟ علل

الفرق بینيستخرج :ساسیةالكفاءة األمؤشر 
25خالل االرتصاص و الترسیب و تأثیرھما على مولد الضد

.دقیقة من الوقت 

الكتاب 
+ المدرسي 

الحاسب اآللي و 
جھاز العرض 

الخاص به

:یرات أخرى لألجسام المضادةتأث-ب
ارتباط األجسام عنينتج كل من االرتصاص و الترسیب -1

و ينجر المضادة مع المستضدات التي حرضت على إنتاجھا
.و منع انتشاره عنه إبطال مفعول المستضد 

يحدث االرتصاص للمستضدات الخلوية و الترسیب 
.المنحلة للمستضدات الجزيئیة 

و البكتیريا و إن كريات الدم الحمراء ف7من الوثیقة -2
ترص بینما السكر المتعدد و البروتین تترسب ، ألن الفیروس 

.األولى خاليا و الثانیة تكون منحلة 
الكلي االختفاءأو الترسیب إلى االرتصاصال يؤدي -3

و منع انتشاره و تعديلهللمستضد بل فقط  إبطال مفعوله
.المتشكلة و ال تتخرب حیث تبقى المعقدات المناعیة

مراحل ظاھرة البلعمةيصف:4ساسیة األللكفاءة 20تحقیق المؤشر 
: التخلص من المعقدات المناعیة -ج

:بلعمة المعقد المناعي -1
.9صف مراحل البلعمة الممثلة في الوثیقة -

.10من الوثیقة اكتب البیانات المرقمة -1
.سم ثم صف المرحلتین الممثلتین بالشكل أ و ب-2
مثل برسم تخطیطي علیه 9باالعتماد على الوثیقة -3

باقي مراحل المعقد المناعي الموضحة في كافة البیانات 
.10الوثیقة 
يقول علماء المناعة أن االرتصاص و الترسیب -

يسرعان عمل البالعات في اقتناص أكبر عدد من 
اء على ما تقدم بین صحة ھذه ، بنالمستضدات 

.المقولة 
مراحل ظاھرة البلعمةيصف:ساسیةالكفاءة األمؤشر 

.دقیقة من الوقت30و يمثلھا تخطیطیا خالل 

الكتاب 
+ المدرسي 

الحاسب اآللي و 
جھاز العرض 

الخاص به

: التخلص من المعقدات المناعیة -ج
:بلعمة المعقد المناعي -1

:تتم عملیة البلعمة على مراحل -
على ) البكتیريا( الجسم الغريب يلتصق : مرحلة التثبیت*

.غشاء الخلیة البالعة
يؤدي التثبیت إلى انثناء غشاء البالعة حول : مرحلة اإلحاطة*

.الجسم الغريب و اإلحاطة به
امتداد الغشاء الھیولي حول يستمر : تشكل حويصل *

.البكتیريا على شكل أرجل كاذبة
امتدادات (تنغلق األرجل الكاذبة ):اإلدخال(االقتناص *

.الجسم الغريب داخل الخلیة البالعة فیصبح) الغشاء
)لبزوزومات(تتحد حويصالت تحتوي على اإلنزيمات : الھضم*

على ، تعمل اإلنزيمات) المدخل(مع الحويصل اإلقتناصي 
.تحلیل الجسم الغريب

يتم التخلص من الفضالت الناتجة عن تحلیل : مرحلة اإلطراح*
باتحاد الحويصالت المحتوية علیھا مع غشاء الجسم الغريب 
.و انفتاحھا نحو خارج الخلیة الخلیة البالعة 

:10كتابة البیانات المرقمة من الوثیقة -1
المستضد محددات / 2،  ) بكتیريا(مستضد /1
معقد مناعي/ 4، جسم مضاد / 3
مستقبل غشائي للقطعة الثابتة من الجسم المضاد/ 5

التثبیت ھي ) : أ(تسمیة المرحلة -2
خاللھا يتم تثبیت الجسم المضاد و ھو مرتبطا : وصفھا

بواسطة القطعة الثابتة ) المعقد المناعي(بالمستضد  
بھا على غشاء للجسم المضاد على مستقبالت خاصة

.الخلیة البالعة 
ھي مرحلة اإلحاطة ) : ب(المرحلة 

ينتج عن التثبیت حركة في الغشاء باتجاه داخل : وصفھا
غوص الغشاء  و معه المعقد المناعي مرتبطا به فیالخلیة 

.داخل الخلیة البالعة
.التمثیل بالرسم لباقي مراحل بلعمة المعقد المناعي-3

ولة في تفاعل األجسام تكمن صحة ھذه المق-
المضادة مع المستضدات التي حرضت العضوية 

و جمعھاعلى إنتاجھا و ترسیبھا أو تراصھا أي 
و بالتالي التھام أعداد منھا في آن منع انتشارھا

واحد و تخلیص الجسم منھا بسرعة 

تشكل حویصل- 3-

مرحلة الھضم- 4-

مرحلة اإلطراح- 5-
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د بتدخل عناصر المتمم إلى نص علميآلیة تخريب المستضيترجم:4ساسیة األللكفاءة 21تحقیق المؤشر 

: تخريب المستضد بتدخل عناصر المتمم -2
، صف المراحل التي 11معتمدا على أشكال الوثیقة -1

.12تشكل القنوات الغشائیة المبینة في الوثیقة أدت إلى 
.حدد دور ھذه القنوات في تخريب الخلیة المستھدفة-2

عمل األجسام المضادة لخص معتمدا على ما سبق*
اتجاه مختلف المستضدات ثم بین تدخل البالعات و عناصر 

.في إقصاء الالذاتالمتمم 
آلیة تخريب المستضد  يترجم: ساسیةالكفاءة األمؤشر 

د20خالل بتدخل عناصر المتمم إلى نص علمي

الكتاب 
+ المدرسي 

الحاسب اآللي و 
جھاز العرض 

الخاص به

:تخريب المستضد بتدخل عناصر المتمم -2
جزيء خاملة في مصل الدم20المتمم ؛ بروتینات بعدد -1

المعقد ينشطعند ارتباط األجسام المضادة بالمستضدات 
يحتوي الجسم ( المناعي المتشكل أحد بروتینات المتمم 

يتحرر عند تشكل ضاد على موقع ألحد بروتینات المتمم الم
فتنطلق سلسلة من التفاعالت تنتھي ) المعقد المناعي

بانتظام جزيئات المتمم على شكل قناة في الغشاء الخلوي 
.للمستضد يسمى معقد الھجوم الغشائي 

بدخول الماء بكمیات كبیرة واتب أو القنوالثقهسمح ھذت-2
.بظاھرة الحلول اانفجارھمسببةداخل خلیة المستضد

تتفاعل األجسام المضادة مع المستضدات التي حثت *
الجسم على إنتاجھا معطیة معقدات مناعیة تعمل على كبح 
المستضدات ، تجمیعھا و إبطال مفعولھا و الحد من انتشارھا 

لتسھیل عمل البالعات في القضاء علیھا و التخلص منھا 
و التخلص م التي تعمل على إقصائھا نھائیا كما تنشط المتم

.منھا و الفضاء علیھا 

مصدر األجسام المضادةيظھر:4ساسیة األللكفاءة 22تحقیق المؤشر 
مصدر األجسام المضادة: 5النشاط 

:مصدر األجسام المضادة- �
استخرج التغیرات 1اعتمادا على نتائج الوثیقة -1

مقارنة بالفأر GRMبـالـ عند الفأر المحقون المالحظة
.الشاھد

و التغیرات المالحظة عند GRMأوجد عالقة بین حقن -2
.1من معطیات الوثیقة الفأر المحقون انطالقا

.2ضع البیانات المرقمة للوثیقة -3
بنیة علىباالعتمادو 1باستغالل نتائج الوثیقة -4

ما أي تبین فیھتین، اقترح فرضی2تین من الوثیقة الخلی
) γالغلوبیولینات (الخلیتین مصدر األجسام المضادة 

.1المالحظة في الوثیقة 
.كل فرضیةعلیه القتراح قدم االستدالل الذي اعتمدت -5

مصدر األجسام يظھر:ساسیةالكفاءة األمؤشر 
.دقیقة25في المضادة

الكتاب 
+ المدرسي 

الحاسب اآللي و 
جھاز العرض 

الخاص به

مصدر األجسام المضادة: 5النشاط 

:مصدر األجسام المضادة- �
)الكثافة تدل على الكمیة( يالحظ ارتفاع كمیة -1

عند الفأر المحقون بالـ و عدد اللمفاويات في γلین الغلوبی
GRMمقارنة بالفأر الشاھد.

الخاصة بالخروف ، يتعرف علیھا GRMعند حقن الفأر بالـ -2
ما تحمله من مؤشرات مختلفة كمستضدات لرالفأجسم 

بروتینات من النوع على تكاثر خاليا لمفاوية و إنتاجفتحرضه
.GRMلمكافحة الـ γغلوبیلین 

:2البیانات الموافقة للوثیقة -3
نواة/3) سیتوبالزم(ھیولى /2غشاء سیتوبالزمي  /1
ھیولى/7میتوكوندري  /6نواة /5شبكة ھیولیة محببة /4
غشاء ھیولي/10حويصالت إفرازية /9ي  جھاز غولج/8

أن الخلیة المنتجة لألجسام المضادة ھي البالزمیة أقترح-4
) س(أو اللمفاوية 

شبكة ھیولیة فعالة بھي الخلیة البالزمیة ألنھا تتمیز-5
و و كثرة حويصالت جھاز غولجي ) مقر بناء البروتین(نامیة 

عضیات التي لھا ھي الو حويصالت اإلفراز والمیتوكندريات 
.)تركیبة ، نقله و إفرازه ( عالقة ببناء البروتین

إثر دخول المستضدات و يتزامن مفاوية ألن عددھا يزيد لأو ال
مع زيادة عدد األجسام المضادة

.المضادةمنشأ الخاليا المنتجة لألجساميظھر:4ساسیة األللكفاءة 23تحقیق المؤشر 

المنتجة لألجسام منشأ الخاليا اللمفاوية- �
:المضادة

2و 1المرحلة 
المالحظة ما ھي المالحظة المستخرجة من -1

السريرية؟
حلل نتائج المنحنى، ما ھي المعلومات التي يمكن -2

استخراجھا فیما يخص منشأ الخاليا المنتجة لألجسام 
المضادة؟

3المرحلة 
1،2علل كل خطوة من الخطوات التجريبیة / أ
.4الموضحة في الوثیقة 3،4،
/ب

4ةباإلستعانة بالخطوات التجريبیة الموضحة في الوثیق-1
و النص العلمي ، علل المعلومات 5و نتائجھا في الوثیقة 

.الواردة في الجدول المقابل
معلومة إضافیة فیما يخص 5استخرج من جدول الوثیقة -2

.تمايزھا وBاللمفاويات ) انقسام( مقر تكاثر 
حدد الفرضیة الصحیحة من بین الفرضیتین المعطاة في -3

92من الصفحة 4-1الجزء 
منشأ الخاليا المنتجة يظھر:ساسیةالكفاءة األمؤشر 

.دقیقة من الوقت50خالل لألجسام المضادة

ب الكتا
+ المدرسي 

الحاسب اآللي و 
جھاز العرض 

الخاص به

منشأ الخاليا اللمفاوية المنتجة لألجسام - �
:المضادة
2و 1المرحلة 

من المالحظة السريرية يبدو أن مصدر الخاليا المنتجة -1
لألجسام المضادة ھي اللمفاويات التي تنتج بدورھا من 

.نخاع العظام 
:تحلیل النتائج -2

بعد الیوم الثاني من حقن يد نسبة األجسام المضادة تتزا*
.8و 6و إ بین الیوم 2560و إ حتى تبلغ 5من R3و R1الفأر 
يوم22و إ بعد 40تتناقص الكمیة بعد ذلك حتى القیمة * 
في مصل الفأر GRMضد تبقى نسبة األجسام المضادة * 

R ).يوم22(لتجربة و إ و ثابتة طوال مدة ا5ضعیفة ؛ حوالي 2
و منه استنتج أن الخاليا التي تنتج األجسام المضادة 

.العظام ) نخاع(تنشأ من نقي ) البالزمیة(
3المرحلة 

الخاليا األصلة في نقي العظام و بقتل1تعلل الخطوة / أ
التي تنتج منھا الخاليا اللمفاوية التي تتطور إلى بالزمیة 

.منتجة لألجسام المضادة
التي ةاللمفاويبإعمار جسم الفأر بالخاليا 2خطوة تعلل ال

.يفتقد إلیھا
بتحريض جسم الفأر على إنتاج أجسام 3تعلل الخطوة 
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.لسم الكزازمضادة 
لتصبح تتكاثر تحرض وبوسم الخاليا التي4تعلل الخطوة 

إثر تحريض الجسم  بالمستضد منتجة لألجسام المضادة 
الذي ADNاليا تضاعف الـ حیث يصاحب تكاثر الخالكزازي 

یدينميستعمل فیه قاعدة الثیمین ؛ تشتق القاعدة من الثی
/ب
(LB)تنشأ و تنضج الخاليا اللمفاوية في نخاع العظام -1
ç لألشعة 1يعلله تعريض الفأر في المرحلةX لتخريب

؛ حقن الفأر بالخاليا اللمفاوية 2و الخطوة .خاليا نقي العظام
.ن نفس الساللةمن فأر آخر م

)طحال مثال(نحو األعضاء المحیطیة LBجر تھ
ç س(ظھور اإلشعاع و تطوره في الخاليا اللمفاوية يعلله (

انتقال (.الطحالفي من الیوم الثالث إلى الیوم السادس 
)الخاليا اللمفاوية المحقونة من الدم إلى الطحال

تتنشط بوجود مستضد 
ç بعد في الخاليا اللمفاوية المشعالثیمیدينإدماج يعلله

نتیجة و الذي يعني انقسامھاكزازيالمستضد الالحقن ب
تنشیطھا

تنقسم عدة انقسامات 
ç انتقال اإلشعاع تدريجیا من اللب األبیض حیث الخاليا

إلى اللب األحمر اللمفاوية 
تتمايز إلى خاليا بالسموسیت مفرزة لألجسام المضادة

ç المنتجة لألجسام المضادة بالتواتر تزايد عدد الخاليايعلله
)س(المدمج في الخاليا Tكمیة مع ) أو الموازاة( 
على مستوى الطحال  يتم تكاثر و تمايز الخاليا اللمفاوية -2
في األعضاء اللمفاوية المحیطیة مثل الطحال و العقد (

اإلشعاع الذي وضع ضمن الثیمیدين يظھرحیث )اللمفاوية
حیث توجد الخاليا في الیوم الثالث لطحال اللب األبیض لفي

حیث ثم ينتقل تدريجیا إلى اللب األحمر ) س(اللمفاوية 
.تصبح خاليا بالزمیة تنتقل إلى الدم 

الفرضیة الصحیحة ھي أن الخاليا التي تنتج األجسام -3
.اللمفاويةالمضادة ھي البالزمیة الناتجة عن تمايز الخاليا 

على آلیة االنتقاء النسیلييتعرفو يظھر:4ساسیة األءة للكفا24تحقیق المؤشر 

: BLالنسیلي للمفاويات االنتقاءآلیة - �
/أ
بالنسبة للفئران؟GRPو GRMماذا تمثل -1
1التجريبیة الممثلة بالشكلین للنتائجقدم تحلیال مقارنا -2
، ماذا تستنتج ؟2و 
.كل حالةالوريدات في اقترح فرضیة تعلل تشكل -3
، حدد نوع 3باالعتماد على النتائج المبنیة في المرحلة -4

.الخلیة اللمفاوية المشكلة للوريدات مع التعلیل
، ماذا تستنتج ؟3علل نتائج المرحلة -5

/ب
يؤدي التعرف على المستضد إلى انتخاب لمة من -1

.9، وضح ذلك باالعتماد على معطیات الوثیقة LBالخاليا 
فرضیة لسمح لك ھذه النتائج من التحقق من اھل ت-2

.؟ وضح) 95ص 3السؤال ( السابقة 
LBلخص في نص علمي الخطوات التي تمر بھا الخاليا *

من لحظة التعرف على المستضد إلى إنتاج أجسام 
.مضادة نوعیة 

على آلیة يتعرفو يظھر:ساسیةالكفاءة األمؤشر 
.دقیقة40خالل النسیلي االنتقاء 

الكتاب 
+ المدرسي 

الحاسب اآللي و 
جھاز العرض 

الخاص به

:BLآلیة االنتقاء النسیلي للمفاويات - �
/أ
مستضدات أو أجسام غريبة بالنسبة GRPو GRMيمثل - 1

.لجسم الفأر
مع الخاليا اللمفاوية للفأر إلى GRPو GRMأدى تواجد -2

GRPو 2ل في الشكGRMناتجة عن ارتباط (تشكل وريدات 
مع بعض ) الخاليا اللمفاوية للفأر بعض مع 1في الشكل 

.الخاليا اللمفاوية و بقاء أخرى حرة 
نوع الخاليا اللمفاوية مختلفة و متنوعة و أناستنتج أن

الخاليا اللمفاوية التي )ينتقي( المستضد ھو الذي يحدد 
.)أو تحثالخاليا اللمفاوية التي تثار( تتفاعل معه 

شكل ) تراكب(يعلل تشكل الوريدات في كل حالة بتوافق -3
من GRPمن جھة و GRMمحددات مولدات الضد الغشائیة لـ 

شائیة النوعیة للخاليا المستقبالت الغمع جھة أخرى 
.التي شكلت الوريدات للفأراللمفاوية

تتراكب الخاليا اللمفاوية المشكلة للوريدات ھي التي -4
الغشائیة مع المحددات الغشائیة لـ مستقبالتھا النوعیة

GRM وGRP و ھي التي تتمايز إلى خاليا بالزمیة منتجة
GRMو  يعلل ذلك تركیب أجسام مضادة لـ لألجسام المضادة 

3في جسم الفأر GRPو أجسام مضادة لـ 4في جسم الفأر 
حیث تم انتقاء في آن واحدGRPو GRMرغم حقنھما بالـ 
ن و إنتاج النوعین من 2المرحلة ي ھذه اللمفاويات ف

من 2حیث لم تنجز المرحلة 2األجسام المضادة في الفأر 
).مرحلة االنتقاء( التجربة 

:ن التجربةم3تعلل نتائج المرحلة -5
بانتقاءف4عند الفأر فقط GRMتركیب أجسام مضادة لـ -

في GRPالخاليا اللمفاوية ذات المستقبالت المناسبة لـ 
من التجربة و لم يبقى في المصل المحقون سوى 2لة المرح

.و التي كانت حرة خالل مرحلة اإلنتقاءGRMالمناسبة لـ 
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3عند الفأر فGRPو يعلل تركیب أجسام مضادة للـ -
ألنه تم انتقاء الخاليا اللمفاوية GRPو GRMرغم حقنه بالـ 

طھا بالـ و ارتباGRMذات المستقبالت الغشائیة المناسبة للـ 
GRM 3و لم يبق في المصل المحقون للفأر 2في المرحلة

التي تطورت إلى GRPسوى الحرة و من بینھا المناسبة للـ 
.GRPبالزمیة أنتجت األجسام المضادة للـ 

في GRM و GRPلألجسام المضادة للـ 2يعلل إنتاج الفأر -
نتقاء آن واحد ألن المصل المحقون له لم يتعرض لعملیة اال

2في المرحلة 

تؤدي المستضدات إلى انتقاء الخاليا اللمفاوية : االستنتاج 
التي تتوافق مستقبالتھا الغشائیة مع محددات مولد الضد 
فتنشطھا على التكاثر ثم التمايز إلى خاليا بالزمیة منتجة 

.لألجسام المضادة لمحددات المستضد الذي حرضھا
/ب
ن حیث المستقبالت الغشائیة التي مBتتنوع اللمفاويات -1

Bحیث تشكل كل خلیة لمفاوية تحملھا أسطح أغشیتھا 
ممیزة بمستقبل محدد و ما ينتج عن انقسامھا من خاليا 

فإن اللمفاويات التي، عند دخول المستضد شبیھة لھا لمة
تحمل مستقبالت متوافقة مع محدداته ترتبط أو تتماس معه 

ثم تتمايز إلى لیزيد عددھا نشط بانقسامھا عدة مراتتف
:أصناف أخرى 

لمحددات بعضھا إلى بالسموسیت تفرز األجسام المضادة-
.مولد الضد الذي نشطھا

تستجیب LBmبعضھا اآلخر إلى خاليا لمفاوية ذات ذاكرة -
.بسرعة عند دخول نفس مولد الضد مرة أخرى

:95ص 3و ھو ما يحقق الفرضیة في السؤال -2
شكل ) تراكب(شكل الوريدات في كل حالة بتوافق يعلل ت" 

من GRPمن جھة و GRMمحددات مولدات الضد الغشائیة لـ 
جھة أخرى مع المستقبالت الغشائیة النوعیة للخاليا 

" .اللمفاوية للفأر التي شكلت الوريدات
:حیث كانت األجسام المضادة المنتجة من الفئران 

GRPو GRMضد 2ف
GRPضد 3ف
GRMد ض4ف
على مستوى نقي العظام ) B)LBتنتج الخاليا اللمفاوية *

).التدخل( و تصبح قادرة على االستجابة األحمر 
تنتقل في الدم إلى األعضاء اللمفاوية المحیطیة كالطحال و 

حیث يحدث التماس مع المستضدات التي العقد اللمفاوية 
إلى ، يؤدي التماس تنفذ إلى العضوية عیر خطوط دفاعھا 

التي مستقبالتھا الغشائیة Bتنشیط الخاليا اللمفاوية 
تتوافق بنیويا مع محددات مولد الضد الذي حدث معه التماس 

فتنقسم لیزيد عددھا ثن تتمايز إلى بالزمیة تنتج األجسام 
المضادة للمستضد الذي حث الجسم و أخرى ذات ذاكرة 

بسرعة إذا دخل إلى الجسم مرة تستجیب لمولد الضد
.أخرى لیكون الرد أقوى و أسرع

)Tالخاليا اللمفاوية (تدخل العناصر المناعیة ) يظھر( يستخرج:4ساسیة األللكفاءة 25تحقیق المؤشر 
المتدخلة في المناعة النوعیة الخلوية و مصدرھا

II–الحالة الثانیة للدفاع عن العضوية
یةالعناصر الدفاعیة في الحالة الثان: 6النشاط 

:التعرف على العناصر الدفاعیة للحالة الثانیة 
.و موت الحیوان ج)ب(و )أ(فسر عدم موت الحیوانین - 1
استخرج نوع المناعة ضد السل انطالقا من نتائج -2

.10الوثیقة 
تدخل ) يظھر( يستخرج:ساسیةالكفاءة األمؤشر 

المتدخلة في )Tالخاليا اللمفاوية (العناصر المناعیة 
دقیقة15خالل لمناعة النوعیة الخلوية و مصدرھاا

الكتاب 
+ المدرسي 

الحاسب اآللي و 
جھاز العرض 

الخاص به

II–الحالة الثانیة للدفاع عن العضوية
العناصر الدفاعیة في الحالة الثانیة: 6النشاط 

:التعرف على العناصر الدفاعیة للحالة الثانیة 
ة و تحصین ايبحم) ب(و ) أ(الحیوانین موت أفسر عدم -1

و اكتسابه حصانة و مناعة ضد عصیات كوخ إثر ) أ(الحیوان 
بواسطة اللمفاويات بحمايته) ب(و الحیوان BCGحقنه بالـ 

BKالـ المحصن ضد ) أ(المستخرجة من جسم الحیوان 
.BCGبواسطة الـ 

لغیاب )BK(بتأثره بعصیات كوخ يفسر موت الحیوان ج و
.في مصله) العناصر الدفاعیة(عناصر المناعة 

في الوثیقة فإن المناعة ضد انطالقا من نتائج التجربة -2
.)تمت بواسطة الخاليا( السل خلوية 
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شروط و آلیة التعرف على الخاليا المصابة من طرف الخاليا يستخرج:4ساسیة األللكفاءة 26تحقیق المؤشر 
.و آلیة عملھاLTcتأثیر اللمفاويات يستنتجوTاللمفاوية 

LTطرق تأثیر اللمفاويات : 7النشاط 
:التعرف و القضاء على الخاليا المصابة - �

1المرحلة 
LTcاستخرج شروط تخريب الخاليا العصبیة من طرف -1

، الوسط 3مع 1، الوسط 2مع 1الوسط : بمقارنة نتائج 
.1من الوثیقة 4مع 1
تعرفا مزدوجا على الخاليا LTcية تتعرف الخاليا اللمفاو-2

على جوابك المصابة فتخربھا ، كیف تؤكد ھذا اعتمادا 
.2السابق و معطیات الوثیقة 

:2المرحلة 
2في ز3الوثیقة من) ب(و ) أ(على الشكلین باالعتماد-1

.على الخلیة المصابة LTcاستخرج تأثیر 
LTcسر آلیة عمل ف4باالعتماد على معطیات الوثیقة -2

.المؤدية إلى تخريب الخلیة المصابة

تدعى المناعة التي تتدخل فیھا األجسام المضادة * 
ساطة الخلطیة بینما المناعة التي تتدخل بالمناعة ذات الو

فتدعى بالمناعة ذات الوساطة LTcفیھا الخاليا السامة 
الخلوية ، قارن بین ھذين النوعین من المناعة من حیث 

.اء اللذاتإقص
شروط و آلیة يستخرج:ساسیةالكفاءة األمؤشر 

Tالتعرف على الخاليا المصابة من طرف الخاليا اللمفاوية 
.د40في و آلیة عملھاLTcتأثیر اللمفاويات يستنتجو

الكتاب 
+ المدرسي 

الحاسب اآللي و 
جھاز العرض 

الخاص به

LTطرق تأثیر اللمفاويات : 7النشاط 
التعرف و القضاء على الخاليا المصابة - �

:1المرحلة 
فإن شرط تخريب 2مع 1بمقارنة النتائج في الوسط -1

ھو إصابتھا بالفیروس،Tبواسطة اللمفاويات الخاليا 
CMHفإن شرط التخريب ھو تجانس الـ 3مع 1من مقارنة 

انتماء الخاليا ( Tبین الخاليا المصابة و الخاليا اللمفاوية
.)إلى نفس الساللةالمصابة و الخاليا اللمفاوية 

فإن شرط تخريب الخاليا ھو 4مع 1و بمقارنة  نتائج الوسط 

الذي حرض الخاليا )تشابه اإلصابة( إصابتھا بنفس الفیروس 
.اللمفاوية 

بین الخاليا اللمفاوية المحرضة يتم التعارف بشكل مزدوج -2
الخاليا به لكي تخربھا حیث تقدم بالفیروس و الخاليا المصابة 

جزيء من المستضد HLAالمصابة على مستوى الـ 
لیتم تخريب الخاليا )جزيء محدد للفیروس( الفیروسي 

.المصابة فقط
:1المرحلة 

ثقوبا في المصابة محدثةبالخلیة LTcتلتصق الخلیة -1
عنه انفجار نتج يغشائھا تسمح بدخول الماء بكمیات كبیرة 

.ة المصابة الخلی
HLAبواسطة محدد الـ يتم التعارف بین الخلیة المصابة -2

بواسطة مستقبالتھا LTcو الـ الفیروس مصحوبا بمحدد
بإفراز جزيئات البرفورينLTcفتنشط الـ TCRالغشائیة 
Perforine الخلیة المصابة مشكلة التي تنتظم في غشاء

انفجار الخلیة مسببة قنوات تسمح بدخول الماء و الشوارد 
.المصابة بصدمة حلولیة 

تعمل المناعة الخلطیة على تعطیل و تجمیع و منع انتشار *
حیث ترتبط بھا نوعیا مشكلة )ترسیبھا و رصھا( المستضدات

عمل المناعة الخلوية في و تنشط معقدات مناعیة لتسھل 
ببلعمتھا أو نھائیاالمعقدات المناعیة ھذه التخلص من 

.لتخريبھاتنشیط المتمم

مصدر الخاليا اللمفاويةيحدد:4ساسیة األللكفاءة 27تحقیق المؤشر 

:LTcمصدر اللمفاويات : 8النشاط 
و اكتساب كفاءتھا Tمنشأ الخاليا اللمفاوية - �

ما ھي المعلومات المستخرجة من مقارنة النتائج -1
؟1من الوثیقة 3مع 2و 2مع 1التجريبیة 

فسر إذا Tتتدخل فیه الخاليا ذا علمت أن رفض الطعوم إ-2
.2نتیجة الوثیقة 

مصدر الخاليا اللمفاوية يحدد:ساسیة الكفاءة األمؤشر 
T دقیقة 15خالل.

الكتاب 
+ المدرسي 

الحاسب اآللي و 
جھاز العرض 

الخاص به

:LTcمصدر اللمفاويات : 8النشاط 
و اكتساب كفاءتھاTمنشأ الخاليا اللمفاوية - �

يظھر أن مصدر الخاليا 2مع 1من مقارنة نتائج التجربة -1
Tو أن الخاليا اللمفاوية ھو نخاع العظام Tو Bاللمفاوية 

على Bو اللمفاوية تنضج على مستوى الغدة التیموسیة 
.مستوى نخاع العظام

رغم اختالف الساللة بغیاب الغدة يفسر قبول زرع الجلد -2
التي تتدخل في Tیموسیة و بالتالي الخاليا اللمفاوية الت

.ذلك

)انتقاء ، تمايز ، تكاثر ( Tالتي تطرأ على الخاليا اللمفاوية عن الظواھر الخلويةيعبر:4ساسیة األللكفاءة 28تحقیق المؤشر 

دور الغدة التیموسیة في انتقاء النسائل - �
:اللمفاوية المؤھلة مناعیا

3تماد على نتائج الوثیقة باالع
لطلیعیة ةاإلنشائیحدد كیف تكتسب الخاليا اللمفاوية -1
Tكفاءتھا المناعیة داخل الغدة التیموسیة ؟
.، علل ذلكالخاليا اللمفاوية ال تھاجم خاليا الذات -2

عن الظواھر الخلويةيعبر: ساسیة  الكفاءة األمؤشر 
)رانتقاء ، تمايز ، تكاث(Tالتي تطرأ على الخاليا اللمفاوية 

.دقیقة من الوقت20خالل 

الكتاب 
+ المدرسي 

الحاسب اآللي و 
جھاز العرض 

الخاص به

دور الغدة التیموسیة في انتقاء النسائل اللمفاوية - �
:المؤھلة مناعیا

، يھاجر بعضھا تنشأ اللمفاويات في نقي العظام-1
حیث يتم تركیب ة إلى الغدة التیموسی)Tطلیعة ( 

من عديدةتنتج أصناف RTC: مستقبالت على أغشیتھا 
تختلف في المستقبالت الغشائیة Tالخاليا اللمفاوية 

)للمستضدTالمستقبل الغشائي  للمفاویات (.
Le récepteur des LT ou T-Cell Receptor (TCR)

ئیة الطو الخاليا الTطلیعة التعرف بین الخاليا اللمفاوية يتم 
و HLA IIو  HLA Iبواسطة قشرة الغدة السعترية من

LT4و LT8فتنضج ھذه الخاليا اللمفاوية إلى الببتید الذاتي 

، أما CD4 ،CD8حسب الجلیكوبروتین الذي تحمله أغشیتھا 
مستقبالتھا بنیويا ) تتكامل(الخاليا اللمفاوية التي ال تتوافق 

.ذاتي فیتم  تخريبھا و ھدمھاو الببتید الHLAمع مؤشرات الـ 



13

ألنھاال تھاجم الخاليا اللمفاوية المنشطة ، خاليا الذات -2
الذاتيتحمل مؤشرات الذات و ال تحمل الببتید 

Tآلیة انتقاء و تنشیط اللمفاويات يستخرج:4ساسیة األللكفاءة 29تحقیق المؤشر 
؟LT8و تشكل لمة من اللمفاويات انتقاءكیف يتم 

عالقة الببتید المستضدي بانتخاب الخاليا - �
:Tاللمفاوية 

:5و 4على معطیات الوثیقتین دباالعتما
)4، 3، 2، 1) (أ(حدد الخلیة اللمفاوية من األشكال -1

الببتید ( التي يمكنھا التعرف على المستضد الببتیدي 
من ) ب(المعروض من طرف خلیة الشكل ) المستضدي

.علل،4الوثیقة 

.، ثم بین ممیزاتھاحدد مصدر الخاليا اللمفاوية السامة-2
بین كیف يتم انتقاء 5و 4انطالقا من معطیات الوثیقتین -3

.TL8و تشكل لمة من الخاليا 
و آلیة انتقاء يستخرج: ساسیة  الكفاءة األمؤشر 

دقیقة من الوقت 25في Tتنشیط اللمفاويات 

الكتاب 
+ المدرسي 

الحاسب اآللي و 
جھاز العرض 

الخاص به

عالقة الببتید المستضدي بانتخاب الخاليا - �
:Tاللمفاوية 

على المستضد 4رقم LT8مفاوية لتتعرف الخلیة ال-1
، و ذلك )ب(الببتیدي المعروض من طرف خلیة الشكل 

)TCR(4رقم LT8لتكامل بنیة المستقبل الغشائي للـ 
الذي تقدمه الخلیة العارضة مع بنیة الببتید المستضدي 

 )CPA : Cellule Présentatrice d’Antigène(.

معطیة لمة ثم المنشطة 8TLتتكاثر الخاليا اللمفاوية -2
قتل قاتلة متخصصة في Tلمفاوية : LTcتتطور بعضھا إلى 

، و بعضھا LT8الخاليا الحاملة للببتید المستضدي الذي حث 
و ذات ذاكرة ؛ تعیش لمدة زمنیة أطول : LT8mاآلخر إلى 

.تنشط بنفس مولد الضد إذا تواجد مرة أخرى داخل العضوية
التي تحمل مستقبالت LT8يتم انتقاء الخاليا اللمفاوية -3

د المستضدي مع الببتیتتكامل بنیويا (TCR)غشائیة 
حیث يتم التعرف بشكل مزدوج بین HLAالمعروض مرافقا للـ 

.و الخاليا المصابة LT8الخاليا اللمفاوية 
.و انقسامھا معطیة لمةLT8يؤدي ھذا التعرف إلى تنشیط 

مصدر الخاليا المنتجة لألجسام المضادة و نمطيستخرج:4ساسیة األللكفاءة 30تحقیق المؤشر 
.LBعلى LTاللمفاويات تأثیر 

اللمفاويات إثر التعرف على مولد الضد ؟كیف يتم تحفیز 

: Tو Bآلیة تحفیز الخاليا اللمفاوية - �
:العالقة بین الخاليا اللمفاوية -أ

حلل نتائج الجدول ، ماذا تستنتج ؟-1
6من جدول الوثیقة 3ھل تسمح لك نتائج التجربة -2

.؟ علل إجابتك Bو Tنمط تأثیر اللمفاويات اج باستخر
مادة كیمیائیة من جھة أخرى أعطت نتائج تأثیر حقن -3

IL2 مستخلصة من خاليا لمفاويةLT4 عند شخص مصاب
ما . 7النتائج الممثلة في منحنى الوثیقة بورم جلدي 

ھي المعلومة اإلضافة التي تقدمھا نتائج المنحنى 
؟IL2یر السابق فیما يخص تأث

:من خالل ما توصلت إلیه في جوابك السابق علل -4
المساعدةLTفي التجربة بـ LT4تسمیة نمط الخلیة -

( LTh) الناتجة عن تمايزLT4.
) مبلغ كیمیائي( بمادة محفزة IL2تسمیة األنترلوكین -

مصدر الخاليا يستخرج: ساسیة  الكفاءة األمؤشر 
LTمضادة و نمط تأثیر اللمفاويات المنتجة لألجسام ال

.دقیقة 30في LBعلى 

الكتاب 
+ المدرسي 

الحاسب اآللي و 
جھاز العرض 

الخاص به

: Tو Bآلیة تحفیز الخاليا اللمفاوية - �
:العالقة بین الخاليا اللمفاوية -أ

معا أو منفصلة في وجود Tو Bعند وجود الخاليا اللمفاوية -1
. البالزمیةأدى إلى إنتاج أعداد كبیرة من الخاليا Zمولد الضد 

نتج Zلوحدھا مع مولد الضد Bبینما وجود الخاليا اللمفاوية 
.بالزمیةلعنه أعداد قلیلة من الخاليا ا

يتطلب اللمفاويات إلى بالزمیة Bتطور اللمفاويات أن استنتج 
LT4 أي تعاون بینB وLT4

على LT4تأثیر الخاليا بتحديد نمط3جربة تسمح نتائج الت-2
B عن (كیمیائیا : ؛ حیث تؤثر علیھا بطريقة غیر مباشرة

يعلل ذلك بإنتاج عدد كبیر من الخاليا ).طريق مواد كیمیائیة
.LT4عن Bالبالزمیة رغم انفصال اللمفاويات 

ھي أن المعلومة اإلضافیة التي تقدمھا نتائج المنحنى-3
2بواسطة األنترلوكین LT8تؤثر على الخاليا LT4الخاليا 

)IL2 (ينشط تكاثر ھا و زيادة عددھاالذي.
:من خالل ما توصلت إلیه أعلل -4

ألنھا تساعد على تنشیط بالمساعدةLT4تسمیة -
على التكاثر و التمايز LT8الخاليا اللمفاوية 

.إللى التمايز إلى بالزمیةBو اللمفاوية 
بالمادة المحفزة أو المبلغ الكیمیائي ألنه IL2ة تسمی-

إلى الخاليا LT4ينقل التأثیر من الخاليا المفرزة له و ھي 
.LT4و LBاللمفاوية 

مصدر و دور اللمفوكینات و آلیتھا في تنشیط خالصة حول)يبني(ينص :4ساسیة األللكفاءة 31تحقیق المؤشر 
.و تمايزھا Tو Bاللمفاويات  

: آلیة تحفیز الخاليا اللمفاوية -ب
قبل و بعد التحسیس؟LT8و LBما الفرق بین الخاليا -1
.LT8و LBسم الخاليا الناتجة عن تحفیز كل من -2
8باالعتماد على أجوبتك السابقة و ما تقدمه لك الوثیقة *

LTو LBلخص في نص علمي آلیة تحفیز الخاليا اللمفاوية 
.LThمن طرف 

خالصة حول)يبني(ينص : ساسیة  الكفاءة األمؤشر 
Bمصدر و دور اللمفوكینات و آلیتھا في تنشیط اللمفاويات  

.دقیقة25خالل و تمايزھا Tو 

الكتاب 
+ المدرسي 

الحاسب اآللي و 
جھاز العرض 

الخاص به

: آلیة تحفیز الخاليا اللمفاوية -ب
غیر قادرة على LT8و LB الخاليا  قبل التحسیس تكون -1

IL2بـ و التكاثر حیث ال تملك المستقبالت الخاصة االنقسام

بعد التحسیس تتشكل على أغشیتھا مستقبالت خاصة بـ 
IL2   عند إفراز ،IL2 من طرف الـLT4ولد مالمحسسة ب

LT8و LBالخاليا  تصبحالضد و تثبیته على المستقبالت 

.و التمايز كاثر قادرة على الت
إلى خاليا لمفاوية LT8بعد تكاثرھا تتمايز الخاليا اللمفاوية -2

.LTmذات ذاكرة Tو لمفاوية LTcسمیة 
.إلى بالزمیة IL2 المنشطة بـ Bتتمايز الخاليا اللمفاوية 

و LT4و ھيالمؤھلة مناعیاTالخاليا اللمفاوية عند تعرف* 
LT8ز الـ على مولد الضد تتمايTL4 إلىLTh مفرزة للـIL2
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التي تعرفت على T8و Bعلى الخاليا اللمفاوية IL2يتثبت 
سطح أغشیتھا مستقبالت ھذا مولد الضد حیث ينشأ على 

Bالمحفز الكیمیائي ؛ فتنشط و تتكاثر ثم تتمايز اللمفاوية 
.LTmو LTcإلى T8إلى بالزمیة و 

دور البلعمیات في االستجابة المناعیةيستنتج:4ساسیة األللكفاءة 32تحقیق المؤشر 
تستجیب العضوية للقضاء على الالذات بشكل متخصص 

ما الذي ) خلويا أو خلطیا( أو باألجسام المضادة بالخاليا 
يحدد نمط االستجابة ؟

�:اختیار نمط االستجابة المناعیة المناسبة - 
: LTو LBتحسیس الخاليا اللمفاوية -أ
)أ و ب( 9حلل النتائج التجريبیة الممثلة في الوثیقة -1

9في الوثیقة 3و 2تسمح مقارنة التجارب -2
بتأكید النتائج المتحصل علیھا في تجربة )أ و ب(

.علل.ماربروك
الموضحتان في 4و 3االختالف بین التجربة ما ھو ) أ-3

؟) أ- 9(ةالوثیق
.4ا دور الماكروفاج من نتائج التجربةاستنتج إذ) ب

دور البلعمیات في يستنتج:ساسیة الكفاءة األمؤشر 
دقیقة15خالل االستجابة المناعیة

الكتاب 
+ المدرسي 

الحاسب اآللي و 
جھاز العرض 

الخاص به

�:اختیار نمط االستجابة المناعیة المناسبة - 
: LTو LBتحسیس الخاليا اللمفاوية -أ
ال يتم إنتاج )PNT(ي وجود البالعات الكبیرة و مولد الضد ف-1

بینما تنتج بكمیات قلیلة في وجود اللمفاويات .أجسام مضادة 
B وT مع مولد الضد.

البالعات الكبیرة و : في وجود األصناف الخلوية الثالثة 

تم إنتاج كمیات كبیرة من ، و مولد الضد Tو Bاللمفاويات 
.دة األجسام المضا

مسبقا المحسسةكذلك الحال في وجود البالعات الكبیرة 
.Tو Bبمولد الضد مع اللمفاويات 

بتأكید 3و 2نعم تسمح نتائج المقارنة بین التجربتین -2
النتائج المتحصل علیھا من تجربة ماربروك حیث في الحالتین

يتطلب إنتاج األجسام المضادة بكثرة  تعاون عدة أنماط خلوية 
و في ھذه -LT4و Bفي تجربة ماربروك ؛ اللمفاويات ( 

من جھة و البالعات الكبیرة من Tو Bالتجربة اللمفاويات 
.)أخرى

: أ ھو –9في الوثیقة 4و 3االختالف بین التجربتین ) أ-3
في وجود األصناف أضیف 3في التجربة (PNT)أن مولد الضد 

.للبالعات الكبیرة فقط أضیف4الخلوية الثالثة و في التجربة 
) البالعات الكبیرة(مما سبق استنتج أن الماكروفاج ) ب

.ھي التي تتعرف على مولد الضد و تحسس اللمفاويات

الالذات و تحفیز  آلیة  تعرفه علىيستخرجمن دور البلعمیات و يتأكد:4ساسیة األللكفاءة 33تحقیق المؤشر 
الستجابة المناعیة ، ينجز رسم تخطیطي يترجم التخصص الوظیفي البروتینات في الدفاع عن نمط ايبررو LTاللمفاويات 

الذات

العالقة بین اللمفاويات و البلعمیات الكبیرة-ب
.حدد دور الماكروفاج في كل تجربة-1
بین دور مختلف الجزيئات التي ساھمت في التعرف -2

وLTh ،LTcعلى الالذات و تشكل لمة من 
.البالسموسیت 

في االستجابتین الممثلتین دور محوري LThتلعب الـ-3
.في الشكلین ب و ج ، أشرح ذلك

مرتبط )خلطي ، خلوي( المناعیة االستجابةإن نمط -4
.حدد مولد الضد ، علل ذلكبم

بناء على ما تقدم في ھذا الموضوع بین في رسم *
تخطیطي تحصیلي التخصص الوظیفي للبروتینات

.الدفاعیة
من دور البلعمیات و يتأكد:ساسیة الكفاءة األمؤشر 

LTالالذات و تحفیز  اللمفاويات آلیة  تعرفه علىيستخرج
ينجز رسم تخطیطي . نمط االستجابة المناعیة يبررو 

.يترجم التخصص الوظیفي البروتینات في الدفاع عن الذات
دقیقة من الوقت50في 

الكتاب 
+ المدرسي 

حاسب اآللي و ال
جھاز العرض 

الخاص به

العالقة بین اللمفاويات و البلعمیات الكبیرة-ب
( يتمثل دور البالعات الكبیرة التعرف على مولد الضد -1

و استخالص جزئیا ھضمه ، ابتالعه و) بكتیريا أو فیروس 
و عرضھا على أغشیتھا ) الجزيئات الممیزة له( محدداته 

، و عرضھا T4ثم تقديمھا للمفاويات HLA Iمصحوبة مع الـ 
.8Tثم تقديمھا للمفاويات HLA Iمصحوبة مع 
و LT8لتنشیط الخاليا اللمفاوية IL2اللمفوكین و كذلك إفراز 

LT4 المحسسة بمولد الضد.
مختلف الجزيئات التي ساھمت في التعرف على الالذات-2

: ھي 
IL 1 : يؤثر على و كبیرة تفرزه البالعات ال1األنترلوكین

و بالتالي التي المحسسة بمولد الضد LT4اللمفاويات *
فتنشط منقسمة و معطیة IL 1 تملك مستقبالت خاصة بـ 

.LTmو LThلمة من اللمفاويات 

معطیة لمة االنقسامفیحثھا على LT8تاللمفاويايؤثر على *
.ذات المستقبالت الخاصة بمولد الضدT8من 

حرضھا مولد الضد التي Bاليا اللمفاوية يؤثر على الخ*
فتنشط منقسمة و IL 1 فتشكلت لديھا مستقبالت للـ 

.معطیة خاليا مفرزة لألجسام المضادة 
تكون جمیع الخاليا الناتجة متخصصة في مولد الضد الذي 

.حث العضوية 
اختیار و انقسام و تكاثر و يساھم فييعمل 1فاألنترلوكین 

التي ة المتخصصة في محاربة الالذات الخاليا اللمفاوي
تسربت إلى العضوية حیث تتشكل لديھا مستقبالت 

.2لألنترلوكین 
IL 2 : تفرز الخاليا اللمفاوية 2األنترلوكینT4 المنشطة

على التكاثر و فیحثھاT4على و يؤثر LThو الـ 1األنترلوكین
)LTh ،LTm( التمايز إلى األصناف السابقة 

.عبارة عن بروتینات سكرية( IL1, IL2)2و 1كین األنترلو
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حیث تفرز ) ج(و ) ب(دورا محوريا في االستجابتین LThالـ -3
T8الذي يعمل على تنشیط اللمفاويات ) IL2( 2األنترلوكین 

التي تعرفت على مولد الضد من البالعات الكبیرة و التي 
و التمايز فیحثھا على االنقسامIL2تملك مستقبالت للـ 

.LTmو LTcإلى 
المنشطة بمولد الضد فیحثھا Bكما يؤثر على اللمفاويات 

.على االنقسام و التمايز إلى خاليا بالسمیة
بطبیعة ) خلطي أو خلوي (يتعلق نمط االستجابة المناعیة -4

:مولد الضد الذي حث العضوية على االستجابة 
خاليا سرطانیة إذا كانت محددات مولد الضد لفیروسات أو 

أو لخاليا غريبة ) ببتیدات مستضدية سرطانییة أو فیروسیة( 
أو على فإنھا تقدم على سطح البالعات الكبیرة و بكتیريات 

T8للخاليا اللمفاوية HLA Iمرتبطة مع سطح الخاليا العارضة 

التي لھا مستقبالت مناسبة T8فیتم انتخاب و اختیار 
المنشطة ضد مولد T8من فتتكاثر معطیة لمةللمستضد 

. الضد الذي تنتمي إلیه المستضدات المنشطة للعضوية 
عارضة المنشطة بالتماس مع البالعات  أو الخاليا الT8تتمايز 

لمحددات مولد الضد أو المنشطة عن بعد باللمفوكینات 
التي تحمل مستقبالت LTcمعطیة لمة من الخاليا القاتلة 

فترتبط مع الخاليا الحاملة له و ضد مناسبة لمحددات مولد ال
.تحللھا فتوصف االستجابة بالخلوية

كالمواد الكیمیائیة الغريبةفي حالة المستضدات المنحلة 
فإن البالعات الكبیرة و الفیروسات ...)البروتینات و السموم (

تلتھمھا و تستخلص محدداتھا على أغشیتھا و تقدمھا 
T4للمفاويات HLA IIمع مرتبطة كما تقدمھاBتللمفاويا

لتي تملك مستقبالت متوافقة مع محددات مولد الضد ا
مفرزة LThو LTmفتنشط و تنقسم تم تتمايز إلى 

إلى LBينشط انقسام و تمايز الذي ) IL2(2لألنترلوكین 
بالسموسیت مفرزة لألجسام المضادة المناسبة لمولد الضد 

لى إفرازھا ؛ و حثت العضوية عالذي استخلصت محدداته 
تتفاعل األجسام المضادة نوعیا مع مولد الضد الذي حرض 

.فتسمى االستجابة خلطیةالعضوية 

الوظیفي في الصفحة التخطیطييمكن استغالل الرسم *
بإعادة تمثیله على حیث يكلف التالمیذ و االعتماد علیه 118

).السؤال(الكراس مع حرية التصرف بما يناسب الوضعیة

على كیفیة إصابة الجھاز المناعييتعرف:4ساسیة األللكفاءة 34یق المؤشر تحق
سبب فقدان المناعة المكتسبةVIHبفیروس 

يفقد الجھز المناعي قدرته على الدفاع عن الذات التي 
تصبح غرضة لمختلف اإلصابات نتیجة إصابة خالياه 

كیف يحدث ھذا ؟VIHبفیروس 
:ناعة المكتسبة سبب فقدان الم: 9النشاط 
VIHالخاليا المستھدفة من طرف فیروس- �

1المرحلة 
قارن بین مظھر غشاء الخلیة المصابة بغشاء الخلیة -1

.1من خالل شكلي الوثیقة العادية 
، اشرح مظھر خلیة 2باالعتماد على أشكال الوثیقة -2

.1الشكل ب من الوثیقة 
2المرحلة 

، ماذا تستنتج ؟3قة حلل منحنى الوثی-1
باالعتماد على المعلومات التي تظھرھا معطیات -2

.LT4للخاليا VIH، علل استھداف 4الوثیقة 

على كیفیة إصابة يتعرف:ساسیة الكفاءة األمؤشر 
سبب فقدان المناعة VIHبفیروس الجھاز المناعي

.دقیقة من الوقت20خالل المكتسبة

:سبب فقدان المناعة المكتسبة : 9النشاط 
VIHالخاليا المستھدفة من طرف فیروس- �

1المرحلة 
مقارنة مع كثیرة تبرعماتيبدي غشاء الخلیة المصابة -1

.انثناءات و تعرجات غشاء الخلیة السلیمة
غشاء الخلیة المصابة إلى تكاثر الفیروس يعود مظھر -2

.داخل الخاليا المصابة و خروجه منھا بظاھرة اإلطراح الخلوي 
2المرحلة 

إلى أقل %100من LT4الخاليا اللمفاوية تتناقص نسبة -1
...5خالل %40من 

حتى يكاد ينعدم %40من أقلثم تتناقص بشكل أبطأ من 
...25بعد 

.تقريبا ثابتا خالل وقت التجربة LT8اويات اللمفيبقى عدد 
دون LT4يستھدف الخاليا اللمفاوية VIHاستنتج أن فیروس 

.LT8اللمفاويات 
بالتكامل T4يعلل استھداف الفیروس للخاليا اللمفاوية -2

(gp120)البنیوي ألحد الغلیكوبروتینات الغشائیة للفیروس
یث يشكل قالباحLT4للـ CD4و المستقبل الغشائي 

.gp120للـ 
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يستخرجو استھدافھايعللنوع الخاليا المصابة و يستنتج:4األساسیةللكفاءة 35تحقیق المؤشر 
ممیزات مراحل تطور الفیروس

:4LTو VIHتطور فیروس -�
1المرحلة 

حدد الجزيئات المكونة 5ة قعلى الوثیباالعتماد -1
استنتج الطبیعة الكیمیائیة لدعامته ، ثم VIHلفیروس 
.الوراثیة 

الفیروسي و إنزيم ARNو الـ gp120حدد دور كل من -2
.LT4االستنساخ العكسي في إصابة الخلیة اللمفاوية 

6صف معتمدا على المراحل الموضحة في الوثیقة -3
.LT4في الخلیة اللمفاوية VIHدورة فیروس 

2رحلة الم
الثالثة ، ماذا أنجز تحلیال مقارنا للمنحنیین في المراحل -1

تستخلص ؟
.استخرج من المنحنى سبب العجز المناعي -2

الكبیرة،يصیب كذلك البالعات VIHإذا علمت أن فیروس 
.علل ذلك 

نوع الخاليا المصابة يستنتج:ساسیةالكفاءة األمؤشر 
مراحل تطور ممیزاتيستخرجاستھدافھا و يعللو 

دقیقة 45في الفیروس

:4LTو VIHتطور فیروس - �
1المرحلة 

غشاء من طبقة فوسفولبیدية تتخللھا من VIHيتكون الـ -1
جزء منھا ضمني غلیكوبروتینات تقريباعلى مسافات منتظمة 

gp41 و اآلخر مرتبط به على السطح الخارجي للغشاء ؛
gp120.

و ھي ضمنه المادة الوراثیة للفیروس p24/25 بداخله بروتین 
ARN و لیسADN )  يصنفVIH مع الفیروسات التي

)Rétrovirusو تسمى ARNذخیرتھا الوراثیة ھي 
بالفیروس حیث يرتبط به LT4أداة إصابة gp120يشكل -2

نتیجة LT4للمفاويات CD4على المستقبالت الغشائیة 
.التكامل البنیوي بینھما

ARN يحمل المعلومات ( الذخیرة الوراثیة للفیروس ھو
).الوراثیة للفیروس

يحول المادة الوراثیة للفیروس إنزيم االستنساخ العكسي 
.LT4الـ ADNلیندمج مع ADNإلى ARN؛ LT4في الـ 

بواسطة T4للخلیة اللمفاوية CD4يتثبت الفیروس على -3
gp120 ثم ينفد إلیھا بواسطةgp41رغ محتوياته فیھا حیث يف

.و يبقى غالفه على غشاء الخلیة
نسخ يعمل إنزيم االستنساخ العكسي على LT4داخل الـ 

ADN انطالقا منARN الفیروس.
.LT4الـ ADNضمن الفیروس ADNيندمج 

تستنسخ مورثات LT4الـ ADNأثناء التعبیر المورثي لـ 
, gp120:يترجم إلى مكونات الفیروس ARNmالفیروس إلى 

gp 41,، بروتینp24/25وARN الفیروس و إنزيم االستنساخ
.العكسي 

إلى غشاء الخلیة حیث الترجمةتھاجر مكونات الفیروس بعد 
تتشكل منھا فیروسات جديدة تتحرر بالتبرعم لتنتشر في 

.جديدةT4الوسط الداخلي و تصیب خاليا جديدة 
2المرحلة 

الفیروسي ARNعدد نسخ الـ ايد بعد اإلصابة بالفیروس تتز-1
106أقل من  حتى تبلغ أقصاھا ) شحنة الفیروس( في الدم 

.أسابیع 6بعدمن البالزما 3ملم / نسخة 
من أزيد من T4في نفس الوقت يتناقص عدد الخاليا 

.3ملم/ خلیة 500من الدم إلى حوالي 3ملم/خلیة1000
نة الفیروس إلى تتناقص شح10أو 9حتى 6من األسبوع 

700إلى غاية T4يزيد عدد الـ ، في حین تقريبا 300
.مع عدم ظھور األجسام المضادة في مصل الشخص المصاب

.تعرف ھذه بمرحلة اإلصابة األولیة 
تعود شحنة الفیروس للتزايد تدرجیا إلى 10أو 9األسبوع من 

.في حدود السنة الثامنة من اإلصابة 500حوالي أن تبلغ 
إلى أن يصل في نفس T4بینما يتناقص عدد اللمفاويات 

.من الدم 3ملم / خلیة 200حوالي المدة إلى 
خالل ھذا الوقت تظھر أجسام مضادة للفیروس في مصل 

.بالترقب الشخص المصاب و تعرف ھذه المرحلة 
سنوات من اإلصابة ترتفع شحنة الفیروس بشكل 8بعد 

حتى يكاد ينعدم T4مفاوية سريع و ينخفض عدد الخاليا الل
فیصبح الجھاز المناعي عاجزا عن التصدي ألي عوامل 

.و مختلف اإلصابات ممرضة 
أعراض ( من العجز المناعي بالسیدا توصف ھذه المرحلة 

.تنتھي بھالك الشخص و حتفه) فقدان المناعة المكتسبة
التي T4يعود سبب العجز المناعي إلى غیاب اللمفاويات -2

دورا محوريا في االستجابة المناعیة المتخصصة تلعب 
يصیب الفیروس المعني البالعات الكبیرة الحتواء ).المكتسبة(

.كذلك CD4أغشیتھا على 
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:المنھجیة)الكفاءات(األھداف 
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) سلم التنقیط(األستاذ للمقايیس المحددة من طرف 

.تحتسب العالمات تقويما مستمرا
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