
 

 

 رؾلس ثعغ اٌعٕبطو غ١و اٌّّوػخ: 1انتمرين 

 فٟ اٌعبكح أؽ١بٔب اٍزغبثخ ِفوؽخ عٕل ثعغ األشقبص: 

 اموو صالس عٕبطو ِٓ اٌعٕبطو اٌّمظٛكح -1

 ٚاؽلح ِٕبٍجخ اٍزجلي عجبهح االٍزغبثخ اٌّفوؽخ ثىٍّخ  -2

 ِب ٔٛع اٌغٍٛث١ٕبد إٌّبع١خ اٌّشىٍخ فٟ ٘نٖ اٌؾبٌخ ؟ -3

 عًٍ رشىً رٍه اٌغٍٛث١ٕبد عٕل اٌجعغ ٚعلَ رشىٍٙب عٕل  اٌجعغ ا٢فو -4

 : 2انتمرين 

ئٗ أط١ت عبكي فٟ ؽبكس كافً اٌّعًّ اٌنٞ ٠عًّ ف١ٗ ٚفمل و١ّخ ٘بِخ ِٓ اٌلَ فىبْ ِٓ اٌؼوٚهٞ أْ ٠زملَ أفواك عبئٍزٗ إلعطب

 اٌلَ ٌىٓ رؾ١ًٍ اٌلَ اصجذ ٚعٛك افزالف فٟ ىِوُ٘ اٌل٠ِٛخ ِع ىِوح عبكي وّب ٠ٍٟ :

 

Rh    األشقبص اٌيِو اٌل٠ِٛخ 

      + A       عبكي 

      + B       ٍٟع 

     + O       ١ٍّو 

_ A       عّو 

_ O       ُِو٠ 

 ِٓ األشقبص ال ٠ّىٕٗ رمل٠ُ اٌلَ ٌعبكي ؟ٚ ٌّبما  أٞ -1

 أٞ ِٓ األشقبص ٠ّىٕٗ رمل٠ُ اٌلَ ٌعبكي-2

 :           3انتمرين 

 اعت ثظؾ١ؼ أٚ فطب أِبَ اٌعجبهاد اٌزب١ٌخ  صُ طؾؼ اٌقطأ إْ ٚعل : 

 ٠ّىٓ إعطبء ِظً ؽ١ٛاْ وبٌؾظبْ ِؾظٓ  ػل ِوع ِب ٌشقض أط١ت ثٙنا اٌّوع  -1

 ١خ اٌزٍم١ؼ اٌعالط اٌَو٠ع ٌٍّظبة رَزٙلف عٍّ  -2

 اٌظجغ١بد ٟ٘ ف١ٛؽ غ١و ِؾجخ ٌألطجغخ رٛعل لٟ إٌٛاح  -3

 اٌٍّفب٠ٚبد اٌجبئ١خ ٚاٌزبئ١خ ٟ٘ فال٠ب ثٍع١ّخ  -4

 : 4انتمرين

 ٍّؾذ ِزبثعخ رطٛه َٔجخ األعَبَ اٌّؼبكح  اصو 

 رٌٍّ أٚي صُ رّبً صبٟٔ ثٕفٌ ٌِٛل اٌؼل ِٓ 

 أغبى إٌّؾٕٝ اٌّمبثً :

 عًٍ علَ اهرفبع إٌّؾٕٝ إال ثعل ِوٚه أٍجٛع -1

 فَو االهرفبع اٌَو٠ع ٚاٌىج١و فٟ اٌزّبً اٌضبٟٔ  -2

 ِب أ١ّ٘خ إعبكح اٌزٍم١ؼ لٟ فزواد ِزجبعلح ؟-3

 ٘بد ِفَٙٛ ٌِٛل اٌؼل -4

                                                             

 : 1انىضعية انمستهدفة

ٌلفز١و٠ب( ٘ٛ ِوع ٠ٕزظ ِٓ رٛػع عظ١بد اٌقٕبق فٟ  ِؤفوح اٌؾٍك اٌزٟ رشىً أغش١خ وبمثخ ٚ رفوى ٍّب روٍٍٗ ِوع اٌقٕبق )ا

 إٌٝ وً اٌعؼ٠ٛخ  . ٠ٚضجذ عٍٝ اٌغٍّخ اٌعظج١خ ف١َجت اػطواثبد فط١وح .

 اؽفبي أط١جٛا ثبٌّوع  فالؽع األؽجبء ِب ٠ٍٟ : 3فٟ إؽلٜ اٌَّزشف١بد ٠زٛاعل 

 ٍجك ٌٗ أْ أط١ت ثبٌّوع مارٗ ٚ٘نٖ اٌّوح وبٔذ إطبثزٗ فف١فخ ٚ شفٟ ِٕٙب .نطفم األول  : ا – 1

 عٕل إطبثزٗ رُ ٔمٍٗ ثَوعخ إٌٝ اٌَّزشفٝ أ٠ٓ رُ عالعٗ ثبٌّظً  : انطفم انثاني  – 2

ب ٔمً ٌُ ٠ٕمً إٌٝ اٌَّزشفٝ عٕل إطبثزٗ ِجبشوح ثً رون ؽزٝ اٍزفؾً ف١ٗ اٌّوع  ٚشٍذ ثعغ أؽوافٗ ٚعٕلِ: انطفم انثانث  – 3

 إٌٝ اٌَّزشفٝ وبٔذ ؽبٌزٗ ِزأفوح ِٚبد 

 حسة معهىماتك انمكتسثة وانىثائق انمقدمة :

 فَو علَ ِٛد اٌطف١ٍٓ األٚي ٚاٌضبٟٔ – 1

 ٘بد ِعٍِٛبره ؽٛي اٌعالط ثبٌّظً  – 2

 ِب اٌزٛط١خ اٌزٟ رملِٙب ٌٍّغزّع ؽزٝ ٠زُ رفبكٞ اإلطبثخ ثٙنا اٌّوع أٚ غ١وٖ ِٓ األِواع اٌغوص١ِٛخ– 3



 

 

 : 2انىضعية انمستهدفة 

 رعوع ؽف١ٍٓ ٌٍَعبد ٔؾً اٌعًَ عٕلِب وبٔب ٠ٍعجبْ ثغبٔت ف١ٍخ ٔؾً ٚ إٌز١غخ ٟ٘ :

اٌطفً األٚي وبْ ٠جىٟ فمؾ ِٓ اٌُ اٌٍَعخ  ث١ّٕب ظٙو عٍٝ اٌطفً اٌضبٟٔ رٛهَ ٚاؽّواه ٚػ١ك فٟ اٌزٕفٌ .......اٌـ فٕمً إٌٝ  -

ؽ١ش أْ ٘ٛ إٌبٔٛ غواَ    Ngاٌٛصبئك اٌّملِخ فٟ األٍفً رج١ٓ ثعغ أٔٛاع اٌغٍٛث١ٕبد إٌّبع١خ ٚو١ّزٙب فٟ اٌّظً ة    اٌَّزشفٝ

 ) ٚؽلح ل١بً رؾذ ا١ٌٍٍّّزو (

 

 

 

 

 

 

اٌيِوح اٌل٠ِٛخ ٌٍطفً اٌضبٟٔ              اٌيِوح اٌل٠ِٛخ ٌٍطفً األٚي   

O+ AB+ 

 

: تاالعتماد عهى انىثائق انمقدمة ومعهىماتك انمكتسثة  

شقض اٌؾبٌخ اٌزٟ ٔزغذ عٕل اٌطفً األٚي ٔز١غخ ٌَع إٌؾً  -1  

ث١ٓ اٌى١ف١خ اٌزٟ أكد إٌٝ ظٙٛه رٍه األعواع عٕلٖ  -2  

فٟ ألالع رٍه االٍزغبثخ  ٟث١ٓ اٌَجت اٌوئ١َ -3  

عًٍ عُ ؽلٚس ٔفٌ األعواع عٕل اٌطفً اٌضبٟٔ -4  

ثّبما رٕظؼ أ١ٌٚبء اٌطفً اٌضبٟٔ   ؟     -5  

 :3انىضعية انمستهدفة 

اعزبك ١ٍّو اٌٍعت ِع أطللبئٗ فٟ ؽل٠مخ ؽ١ُٙ اٌزٟ  رىضو ف١ٙب اإلى٘به فٟ فظً اٌوث١ع ٚعٕل عٛكرُٙ ٠مطفْٛ 

بْ أى٘بها ١ٌملِٛ٘ب ٘لا٠ب .ٌٚىٓ ١ٍّو وبْ ٠عٛك كائّب إٌٝ إٌّيي ٚ٘ٛ فٟ ؽبٌخ غ١و عبك٠خ ؽ١ش ٠ظبة ث١ٙغ

 عَّٟ ِزّضً فٟ عطٌ َِزّو ٚ أفٗ ١َ٠ً ......اٌـ

رٍه اٌؾبٌخ اٌزٟ وبٔذ رظ١جٗ ٚؽلٖ فمؾ   أكد إٌٝ عوػٗ عٍٝ ؽج١ت . فأعو٠ذ ٌٗ علح فؾٛطبد ؽج١خ إ١ٌه 

 ثعغ ِٕٙب  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 اٌزع١ٍّبد :

 ِٓ فالي اٌٛصبئك اٌّملِخ ِٚعٍِٛبره اٌّىزَجخ فالي إٌَخ :

 رعوف عٍٝ اٌؾبٌخ اٌزٟ ٠عبٟٔ ِٕٙب ١ٍّو . – 1

 ٚػؼ اٌقًٍ اٌغَّٟ اٌنٞ ٍبعل عٍٝ ظٙٛه رٍه اٌؾبٌخ . – 2

 ث١ٓ و١ف رزُ رٍه اٌؾبٌخ فٟ اٌغَُ ٚ اٌعبًِ اٌقبهعٟ ثبٌؼجؾ اٌّزَجت فٟ ماٌه . – 3

 ِب اٌزٛط١بد اٌزٟ ٠ّىٕه أْ رملِٙب ١ٌَّو ٚ  ٚاٌلاٖ ؟ – 4
 :           4انتمرين 

ٌٙب   ٠anticorpsٕزظ ٔٛع ِٓ اٌىو٠بد اٌل٠ِٛخ اٌج١ؼبء أعَبَ ِؼبكح 

كٚه وج١و فٟ اٌمؼبء عٍٝ علح أٔٛاع ِٓ اٌىبئٕبد اٌؾ١خ اٌلل١مخ اٌؼبهح 

عَبَ اٌّؼبكح ثقبط١خ إٌشبؽ إٌٛعٟ ٌٚزٛػ١ؼ ؽ١ش رّزبى ٘نٖ األ

 مٌه ا١ٌه اٌٛص١مخ ا٢ر١خ؟

 اٌغَُ اٌّؼبك. ٌّٚبما؟ ٗؽلك ٔٛع ٌِٛل اٌؼل اٌنٞ ٍٛف ٠ورجؾ ث -1

 ٠شىً ارؾبك اٌغَُ اٌّؼبك ِع ٌِٛل اٌؼل ِعمل ِٕبعٟ -2

 ؽلك أ١ّ٘خ ٘نا اٌّعمل إٌّبعٟ ثبٌَٕجخ ٌَالِخ اٌعؼ٠ٛخ. - أ

 إٌٛعٟ ٌألعَبَ اٌّؼبكح؟ِبما ٔمظل ثّظطٍؼ إٌشبؽ  - ب

 ؽلك ٔٛع إٌّبعخ اٌزٟ رزلفً ف١ٙب ٘نٖ األعَبَ اٌّؼبكح. - ج

 :  5انتمرين 

 ٌّعوفخ ٍجت اإلطبثبد اٌّزىوهح ٌعبكي ثجىزو٠ب ِزعلكح اعوٞ ٌٗ رؾ١ًٍ اٌلَ  ٚوبٔذ اٌّعط١بد اٌزب١ٌخ ِٓ ث١ٓ ٔزبئظ اٌفؾٛص  : 

 

 

 

 

 

 ثبٍزعّبي ٘نٖ إٌزبئظ ِٚعٍِٛبره فٟ ٘نا اٌّٛػٛع اعت عٓ األٍئٍخ اٌزب١ٌخ :

  .٘بد ٍجت اإلطبثبد اٌّزىوهح ٌعبكي – 1

الزوػ اؽل اٌزال١ِن ؽو٠مز١ٓ عٍٝ عبكي رّىٕٗ ِٓ اٌع١ش ثَالَ ّٚ٘ب : – 2  

.اٌّؼبكح ؽ١ٍخ ؽ١برٗثبألعَبَ   ؽمٓ عَّٗ –ب               .ٌزٍم١ؼ ػل األِواعرؾظ١ٓ عَّٗ ثب –أ  

.ً٘ رؾمك اٌطو٠مز١ٓ ٔفٌ اٌٙلف ؟ عًٍ إعبثزه -*   

 أٞ ِٓ اٌطو٠مز١ٓ روا٘ب أُ٘ ٚالً وٍفخ ؟   -* 

 :6انتمرين

هو سم ممٌت تنتجه وتفرزه بعض المٌكروبات الممرضة  التوكسٌن
فً الدم .الوثٌقة المقابلة تبٌن تطور كمٌة التوكسٌن فً دم حٌوان ثدي 

 بعد حقنه بنوع من تلك المٌكروبات.
 فسر تغٌرات كمٌة التوكسٌن فً دم هذا الحٌوان. -1
 استنتج نوع المادة ع . -أ-2

 .42المحقون فً الساعة  استنتج طبٌعة المحلول - ب
الختبار فعالٌة ذلك المحلول ،تم حقن هذا الحٌوان بعد أشهر بنفس  -3

 التوكسٌن السابق.
 علل اجابتك.  حدد النتٌجة المتوقعة. - أ

    :7انتمرين

 :               فئران مجموعة على أجرٌت تجارب نتائج التالً الجدول   ٌمثل

 النتٌجة المدة التجربة بداٌة الرقم

   ٍٚبئً كفبع١خ 

  اٌجٍع١ّبد Bاٌٍّفب٠ٚبد  Tاٌٍّفب٠ٚبد 

 كَ اٌطفً اٌّو٠غ 5351 15 1211

 كَ ؽفً عبكٞ 5311 575 1115



 

 

 حٌا   الفأر بقً التكززي كسٌن بالتو الحٌوان نفس حقن ٌوما   01بعد التكززي توكسٌن باألنا حقن( أ)فأر 10

 الفأر مات الخناق كسٌن بتو الحٌوان نفس حقن ٌوما   01بعد التكززي توكسٌن باألنا حقن( ب)فأر 10

 حٌا   الفأر بقً لتكززي كسٌن بالتو الحٌوان نفس حقن ساعة02بعد ( أ)  الفأر بمصل حقن( ج)فأر 10

 .   10 التجـربـــــــــــة فســـــر –0
 .     عــــــلل ؟ المناعــٌة االستجابة هذه نوع ما –2

  . تـجـربـــة كــل من تســتـنـتــج ذا ما –0
 بقطعة قماش غٌر نظٌفة.أثناء حصة التربٌة البدنٌة جرح تلمٌذ بسبب سقوطه، وكإسعاف أولً من أحد زمالئه ُضِمد   :8انتمرين

 بعد مدة ظهرت علٌه األعراض اآلتٌة:
 ارتفاع درجة الحرارة، وألم موضعً. -انتفاخ،  -احمرار فً موقع الجرح،  -

 اعتمادا على السندات اآلتٌة وعلى معلوماتك: 
 وضح سبب زٌادة مولدات الضد فً األٌام األولى ثم تناقصها بعد مدة. - أ

 لتفادي مثل األضرار التً تعرض لها زمٌلهم. كخالل معارفك وإجاباتك السالفة، لخص جملة نصائح تقدمها لزمالئ منب _ 
 

 :44ىضعية انمستهدفة رقم ان

إٌّؾٕٝ اٌج١بٟٔ اٌزبٌٟ ٠ٛػؼ روو١ي األعَبَ اٌّؼبكح فٟ كَ  ٠زُ ؽمٓ اٌّٛا١ٌل اٌغلك ثعلح ٌمبؽبد وّب ٠زُ ؽمٓ وً ٌمبػ علح ِواد ،

 ثٕفٌ اٌٍمبػ ث١ّٕٙب فبهق ىِٕٟ .  ؽ١ٛاْ صلٞ ثعل ؽمٕٗ ِور١ٓ

 ٌّبما اهرفع روو١ي األعَبَ اٌّؼبكح ثعل اٌزّبً اٌضبٟٔ؟ – 1

 اٍزٕزظ أ١ّ٘خ إعبكح اٌزٍم١ؼ علح ِواد ػل ٔفٌ ٌِٛل اٌؼل؟ – 2

َزعغٍخ اٌٍغٛء ٌٍعالط ثؾمٓ ِظً ٠ّىٓ فٟ ثعغ اٌؾبالد اٌّ – 3

 ِأفٛم 

 ِٓ كَ شقض ِؾظٓ ػل ٌِٛل ػل ِع١ٓ

 لبهْ فٟ علٚي ث١ٓ اٌّظً ٚاٌٍمبػ؟ –أ    

ً٘ ٠ّىٓ ِعبٌغخ شقض أط١ت ثّوع اًٌَ ثعل غيٚ عؼ٠ٛزٗ  –ة   

 ( عٍّب ثأٔٗ غ١و ِؾظٓ Bacille de Kochِٓ ؽوف عظ١بد وٛؿ)

 اٌؾً فٟ هأ٠ه ؟ ػل ِوع اًٌَ ؟ ِب٘ٛ         

 انتمرين6: 

 أط١ت عبكي فٟ ؽبكس ثٕي٠ف كِٛٞ ؽبك ِّب اٍزٍيَ رجوع أفواك اٌعبئٍخ ٌٗ ثبٌلَ

ٚاْ  ىِو األشقبص اٌّزجوعْٛ ٟ٘ وّب ٠ٍٟ :،   B+عٍّب ثبْ ىِوح عبكي ٟ٘ :  -  

 

 

 

أٞ ِٓ ٘ؤالء األشقبص ٠ّىٕٗ اٌزجوع ثلِٗ ٌعبكي ؟  -1  

 عًٍ إعبثزه فٟ اٌؾبٌخ اٌّّىٕخ ٚفٟ اٌؾبٌخ اٌغ١و ِّىٕخ -2
 رسما تخطٌطٌا لخلٌة فً حالة استجابة مناعٌة.                -ب–تمثل الوثٌقة  :6انتمرين 

 ب ـ اكتب البٌانات المشار إلٌها بأسهم.      
 االستجابة المناعٌة. ج ـ أذكر نمط

 مناعٌة. د ـ استخرج من الوثٌقة الدالئل التً تشٌر إلى حدوث استجابة

 

 تمثل الوثيقة التالية خلية من الخاليا الدموية: :6انتمرين

 تعرف على الخلية المعنية . -1

 ما نوع االستجابة المسؤولة عنها ؟ -2

حدد دورها في العضوية موضحا مراحل تحقيق هذا الدور  -3
 برسومات تخطيطية.

 

 

 األشقبص اٌّزجوعْٛ أفٖٛ ١ٍٍُ أفزٗ وو٠ّخ عّٗ عّو

BA־ O־   Bىِوُ٘ اٌل٠ِٛخ ־ 

 : 5انىضعية انمستهدفة رقم 



 

 

 اؽَذ ٍٍّٟ فالي اؽل ا٠بَ اٌشزبء ثبألعواع االر١خ :

كهعخ ؽواهح اٌغَُ ،١ٍالْ االٔف ٚاٌعطٌ ٔز١غخ اطبثزٙب ثعلٜٚ ف١و١ٍٚخ ل٠ٛخ .فطٍت ِٕٙب اٌطج١ت  إهرفبع

 :اعواء رؾب١ًٌ فٟ اٌلَ وبٔذ ٔزبئغٙب ِٛػؾخ فٟ إٌَلاد اٌزب١ٌخ 
                  

 

 

  
 

 

 3سند  : تحانيم االسثىع انثاني2سند                       : تحانيم االسثىع االول1سند 

                                                                                                                              

 اعتمادا عهى انسندات ومعارفك انساتقة اجة عهى مايهي:  

 لجأت الٌها عضوٌة سلمى للتخلص من العدوى الفٌروسٌة ،مع التعلٌل؟نوع االستجابة المناعٌة التً حدد  -1  
 ؟عدم تواجد االجسام المضادة فً تحالٌل االسبوع االول فسر   -4

 اصاب سلمى مستعٌنا برسومات توضٌحٌة ؟وضح بدقة كٌفٌة التخلص من مولد الضد الذي  -3

 رؾب١ًٌ شقض ؽج١عٟ رؾب١ًٌ ٍٍّٝ  

11000mm اٌجبٌعبد
3 8000mm

3
 

 ٌّؼبكحااالعَبَ 

 
1.11mg-L 0.01mg-L 

 

 

 

 
 رؾب١ًٌ ٍٍّٝ

12000mm اٌجبٌعبد 
3
 

االعَبَ 

 اٌّؼبكح

 

 

0.2mg-L 

 


