
 

 تقانات( -3الجنسي  -2فريوسات -1( التكاثر )3-2-1املناعة )دروس 

 (2018 – 2017) الثانوي العلمي الثالث
 :ضع املصطلح العلمي املناسبالسؤال األول: 

  عن اجلسم ويوجد بشكل طبيعي فيه وهو على استعداد دائم وفوري للعمل ضد األجسام الغريبة وال مييز بني جسم غريب و آخر هو خط الدفاع األول)اجلهاز املناعي الفطري غري املتخصص (: -

 تتكون من سلسلة من الربوتينات اليت ينتجها الكبد وجتول يف الدم بصورة غري فعالة ولكن تنشط بفعل األجسام الغريبة)الربوتينات املتممة(: -

مواد بروتينية تفرزها اخلاليا املصابة بالفريوسات وتنتقل مع الدم لتثبت على املستقبالت املوجودة يف الغشاء السيتوبالمسي للخاليا األنرتوفريونات(:) -

 ة متنع تكاثر الفريوسات عمومًايالسليمة اجملاورة وحترضها على إنتاج مواد بروتين

  نقي العظم يفحلبيبية والالحبيبية اليت تنشأ ابة االلتهابية اليت تؤدي إىل زيادة ورود الدم إىل املنطقة امللتهبة ومن ثم جذب تدفق اخلاليا جزء من عملية االستجا )الدفاع اخللوي(: -

 والريقات تنشأ من اخلاليا وحيدة النواة املتوضعة يف الدم ومن اخلاليا اجلذعية النقوية وتقضي على الكائنات الدقيقة )البالعات الكبرية(: -

 بنى كروية أو بيضوية تنتشر على طول األوعية اللمفاوية)العقد اللمفية(: -

 يرتبط الضد مبولد الضد ويوقف نشاطه(:)التعادل -

 يرتبط الضد بأكثر من مولد ضد مشكاًل جتمعات يتم التهامها من قبل اخلاليا البالعة(:)اإللصاق( )التالزن -

 يتحد مبوجبه الضد مع مولدات املنحلة )مواد سامة( وترتسب فيسهل التهامها )الرتسيب(: -

بروتينات نوعية خاصة موجودة على أغشية اخلاليا يستطيع اجلهاز املناعي من خالهلا متييز املواد الغريبة ختتلف )معقد التوافق النسيجي األعظمي (: -

 تطابق يف التوائم احلقيقيةبني األفراد ولكنها تتقارب ضمن العائلة الواحدة وت

 إحدى اآلليات اليت يعمل بها اجلسم للقضاء على مولدات الضد للمحافظة على توازن واستتباب البيئة الداخلية للجسم )االستجابة املناعية(: -

 ود فعل التهابية و أفة نسيجية و خترب خلوي استجابة مناعية شديدة نتيجة خلل مناعي ملواجهة مولد ضد غري جرثومي وغري سام ترتافق برد)فرط احلساسية(: -

 ىل ختريبهاخطأ اجلهاز املناعي يف متييز خاليا اجلسم ذاته وينظر إىل أحد مكوناته الذاتية على أنها غريبة فيقوم برد فعل مناعي مضاد هلا يؤدي إ)االختالل املناعي الذاتي(: -

 ظاهرة تتجلى بشحوب وازرقاق ثم امحرار يف األصابع يرتافق بأمل عند تعرضها للربودة )ظاهرة راي نود(: -

 تقلص الغمد الذيلي احمليط باحملور اجملوف مما ميكن نهاية احملور من الدخول إىل اخللية اجلرثومية)مرحلة احلقن(: -

 الفريوس كلما DNAع املادة الوراثية للخلية املضيفة ويتضاعف الفريوس م DNAتتم بعد مرحليت االلتصاق واحلقن يندمج )دورة االندماج(: -

 الفريوس عن املادة الوراثية للخلية ويتابع التضاعف كما يف دورة التحلل DNAتكاثرت اخللية ولكن يف ظروف معينة ميكن أن ينفصل 

 يف الظروف البيئية املناسبة لتحقق التوازن مع الوسط عملية حيوية أساسية حتفظ النوع من االنقراض وتوفر له ىالزيادة العددية)التكاثر(: -

 زيادة يف كتلة املادة احلية من خالل تركيب املواد اليت تتكون منها والسيما الربوتينات )النمو(: -

 يتم فيه إعطاء أفراد جديدة من فرد واحد من دون إنتاج أعراس واألفراد الناجتة مطابقة لألصل )التكاثر الالجنسي(: -

من ثم إعطاء  تنتجان من فرد واحد )خنثى( أو من فردين لنوع واحد )ذكر و أنثى( 1nيتم باندماج خليتني عروسيتني كل منهما )التكاثر اجلنسي(: -

 بيضة ملقحة واألفراد الناجتة خمتلفة عن أبويها ببعض الصفات الوراثية

 املبيض من دون إلقاح إلنتاج افراد جديدة تطور اخلاليا اجلنسية األنثوية اليت ينتجها)التكاثر البكري(: -

ويؤدي  DNA حيدث عند معظم األوليات وعند اجلراثيم وينتج عنه خليتان متشابهان وتشبهان اخللية األصل ويسبقه تضاعف )االنشطار الثنائي (: -

 إىل الزيادة العددية السريعة يف أفراد اجلماعة

 إىل شطرين أو أكثر ينمو كل منها ويعوض ما ينقصه هو تقسم الكائن احلي)التجزؤ أو التجديد(: -

 وتكون أفراداً جديدةأعضاء خاصة تنشأ عن تكاثر بعض خاليا النبات العروسي يف الفوناريا ثم تنفصل عنه وتنتقل بوساطة الرياح لتستقر يف مكان مالئم لنموها )املناثر(: -

                                          املدخرة كاملة يف منطها الوراثي اء سالالت خلوية خمتلفة عديدة فهي تستطيع التعبري عن املعلومات الوراثيةخاليا ذات صفات جنينية تستطيع إعط )اخلاليا اجلذعية(:-

 :أجب عن األسئلة التالية :الثانيالسؤال 

يتشكل من جمموعة أجهزة وخاليا مع إفرازاتها تشكل حاجزًا واقيًا للجسم ضد األجسام الغريبة  مم يتشكل جهازنا املناعي وما أقسامه؟ -1

  هما  جهاز مناعي فطري غري متخصص وجهاز مناعي مكتسب متخصص منيز بني خطني دفاعيني رئيسيني)مولدات الضد( كلها 

 اإلنرتفريونات -االلتهاب احلاد  ج -الربوتينات املتممة ب -أ عدد وسائل الدفاع اخللطي. -2

 اخلاليا متعددة النواة -القاتلة الطبيعية ج -البالعات الكبرية ب -أ عدد وسائل الدفاع اخللوي. -3

لد الضد إىل اجلسم وتعرفه يبدأ بالتكون فور دخول مو متى يبدأ اجلهاز املناعي املتخصص بالتكون وكم يستغرق ذلك وما هو اجلز املهم فيه. -4

 ميثل اجلهاز اللمفي اجلزء املهم من اجلهاز املناعي املناعي املتخصص  خاصة للقضاء عليه ويستغرق ذلك بعض الوقت )أيام عدة( وتشكيل استجابة

 اخلاليا اللمفية –الطحال  –اللمف  –الغدة الصعرتية )التيموسية(  –العقد اللمفية  –نقي العظم   مم يتكون اجلهاز املناعي املتخصص -5

تتمايز البائية يف نقي  –تنشأ البائية والتائية من خاليا جذعية يف نقي العظم    من أين تنشأ كل من اخلاليا البائية والتائية ؟ وأين تتمايز كل منها؟  -6

 العظم والتائية يف الغدة التيموسية



 

اللمفوكينات اليت  و يتم حتريضها على االنقسام مبولد الضد   أنواعها وما الفرق بينهما من حيث زمن البقاءما الذي حيرض اخلاليا البائية على االنقسام وما  -7

 خاليا بالزمية تعمل على إنتاج األضداد وتعيش مدة زمنية قصرية –خاليا ذاكرة تعيش مدة زمنية طويلة  تنتجها اخلاليا التائية املساعدة وتقسم إىل  

وترتبط  يتألف من أربع سالسل متعددة الببتيد, تشكل سلسلتني خفيفتني متماثلني ,وسلسلتني ثقيلتني متماثلني أيضًا  اجلسم املضاد ؟ مم يتالف -8

   Yكل واحدة منهما باألخرى بروابط كربيتية , وتنتظم السالسل على شكل حرف 

 عدد طرائق اجلسم املضاد للقضاء على مولد الضد -9

 يرتبط الضد مبولد الضد ويوقف نشاطه التعادل:-أ

  يرتبط الضد بأكثر من مولد ضد مشكاًل جتمعات يتم التهامها من قبل اخلاليا البالعة التالزن-ب

 يتحد مبوجبه الضد مع مولدات الضد املنحلة )مواد سامة( وترتسب فيسهل التهامها الرتسيب:-ج

 وذلك مبساعدة الربوتينات املتممةتتحلل مولدات الضد بعد ارتباطها بالضد  التحلل:-د

 ما هي اخلاليا اليت تساهم يف االستجابة املناعية وما دور كل منها يف ذلك وكيف يصنف دورها - 10

وتقدمه للخاليا  متيز مولد الضد بوساطة معقد التوافق النسيجي العظمي وتقوم بالتهامه وهضمه جزئيًا ثم تظهر أجزاء منهالبالعات الكبرية : -1 

 التائية املساعدة )يصنف دورها كمناعة خلوية(

مع مولد  تتعرف بوساطة مستقبالتها على مولد الضد الذي قدم هلا وتنتج اللمفوكينات اليت تفعل اخلاليا البائية املساعدة: اخلاليا التائية -2 

 الضد الذي ترتبط به البائية )يصنف دورها مناعة خلوية(

للبالعات  عد تنشيطها إىل خاليا ذاكرة وخاليا بالزمية تنتج األضداد اليت تهاجم مولد الضد وجتعله أكثر عرضةتنقسم ب اخلاليا البائية: -3 

   الكبرية )يصنف دورها مناعة خلطية(

  RNAأو   DNAتركب الفريوسات من   غالف بروتيين )احملفظة( ومادة وراثية   مم تتكون الفريوسات وما العالقة بني تركيبها وقابليتها للتبدل والتغري -11

 هذا الرتكيب جيعلها قابلة للتبدل والتغري وحدوث الطفرات ألن مادتها الوراثية غري حممية بصورة كافية 

   جرثوم العصية القولونية –دورة التحلل ودورة االندماج   وسمنيز يف دورة حياة الفريوس )آكل اجلراثيم( مسارين ما هما وما هو اجلرثوم املضيف هلذا الفري -12

 ما مراحل دورة التحلل يف آكل اجلراثيم ؟ وكيف حيدث االلتصاق على السطح اخلارجي جلدار اجلرثوم -13

 االنفجار والتحلل -5التجميع  -4االستنساخ أو التضاعف  -3احلقن  -2االلتصاق  -1 

 من الفريوسات بااللتصاق تتثبت الصفيحة القاعدية للفريوس على السطح اخلارجي جلدار اجلرثوم عن طريق نقاط استقبال نوعية ال تسمح إال لنوع 

 كيف يتم حقن الفريوس حلمضه النووي باخللية املضيفة؟ وما األنظيم الذي يساعد على ذلك ؟ وأين يوجد. -14

 النووي الفريوسي داخل اخللية باحملور األجوف مما ميكن نهاية احملور من الدخول إىل احللية اجلرثومية  يلي ذلك حقن احلمضيتقلص الغمد الذيلي احمليط  

 يساعد أنظيم الليزوزيم على سريورة هذه العملية وهو يوجد يف الصفيحة القاعدية للفريوس 

 فريوس اإليدز –الفريوس  DNAالفريوس لصنع  RNAهي الفريوسات اليت تستخدم   النوع من الفريوساتما املقصود بالفريوسات االرجتاعية واذكر مثال على هذا  -15

 غالف خارجي مكون من طبقة مزدوجة ذات طبيعة دمسة -1    يتألف من .  مم يتألف فريوس اإليدز -16

 بروتينات الغالف )املستضد( خترتق الطبقة األوىل -2                                                   

 طبقة بروتينية حتيط باللب  -3                                                   

 جبوار كل منهما أنظيم النسخ التعاكسي RNAاللب  ويتألف من غالف بروتيين )كابسيد( يف وسطه جزئيان منفصالن من  -4 

 فيوس إيبوال –فريوس األنفلونزا  –فسيفساء التبغ  –آكل اجلراثيم –حدد نوع احلمض الوراثي يف كل من : اإليدز  -17

 RNA فريوس األيبوال:  RNA فريوس األنفلونزا:  RNA فسيفساء التبغ:  DNAملتهم اجلراثيم :   RNA اإليدز: - 

 يتضمن نقل املعلومات الوراثية من جيل إىل آخر –اخلطوة األساسية الالزمة حلدوثه نسخ املادة الوراثية   ما اخلطوة األساسية الالزمة حلدوث التكاثر وماذا يتضمن - 18

 زيادة عدد اخلاليا عن طريق االنقسام اخليطي -أ ما مراحل النمو ؟ -19

 زيادة حجم اخلاليا عن طريق تركيب املادة احلية -ب                        

 التمايز اخللوي ويعين التخصص الشكلي والوظيفي للخاليا لتشكيل النسج واألعضاء املختلفة -ج                         

  سم طريقة التكاثر الالجنسي عند األحياء التالية: - 20

 التجزؤ والنجديدالدودة املنبسطة :- التربعم فطر مخرية اخلبز : – التبوغ فطر عفن اخلبز: – االنشطار الثنائي الباراميسيوم : - 

 والتجزؤ التربعم اهليدرية: –االنشطار الثنائي  اجلراثيم : -االنشطار الثنائي والتجزؤ والتجديد  السبريوجريا: - 

 منها اذكر طرق التكاثر الالجنسي عند النباتات الزهرية مع مثال لكل  -21

 كالسوق الزاحفة )الفريز( والسوق التخزينية اللحمية )الصبار( والسوق الدرنية )البطاطا( الساق: -باجلذور الدرنية كاألضاليا  اجلذر: -أ 

 البصل األبصال: -د                    البيغونيا    األوراق : -ح

  على نباتات مرغوبة وعالية اجلودة وبأعداد كبرية وخالل زمن قصري و بأسعار مناسبةميكن احلصول   ما األهمية االقتصادية لنباتات األنابيب -22



 

من أعضاء جسم اجلنني و أنسجته وحبله السري أما الفرد البالغ فتتجمع يف أماكن حمددة   من أين حنصل عليها عند اجلنني و عند اإلنسان البالغ؟ -23

 خلاليا الدم املوجودة يف نقي العظمكالطبقة املولدة للبشرة واخلاليا املولدة 

 كم نوعًا من البيوض تعطي ملكة حنل العسل ؟ وما صيغة كل منها  ؟وماذا يعطي كل نوع ؟وما نوع التكاثر يف احلالتني. -24

 تعطي ذكور )تكاثر بكري( 1nبيوض غري ملقحة  - 

 تعطي إناث عامالت أو ملكات حسب تغذيتها )تكاثر جنسي( 2nبيوض ملقحة - 

 ما الصيغة الصبغية للخاليا اجلسمية يف ذكور النحل وما الصيغة الصبغية للخاليا اجلنسية وكيف تعطي نطافًا -25

 وتعطي نطافًا باالنقسام اخليطي وليس املنصف 1nواخلاليا اجلنسية  2nاخلاليا اجلسمية  

النعجة دولي ضجة عاملية . وما  عند استنساخ النعجة دولي . وملاذا أثار استنساخ ما العامل الذي سبب اندماج نواة خلية الضرع مع البويضة عدمية النواة -26

 ألن االستنساخ مت اعتبارًا من خلية متمايزة )خلية الضرع( -الصدمة الكهربائية   -     النتائج اإلجيابية املتوقعة من جتارب االستنساخ؟

 النتائج اإلجيابية  احلصول على نباتات وحيوانات عالية اجلودة وتقديم خدمات طبية مهمة إىل اإلنسان     

يتم حتديد املورثات املسؤولة عن إنتاج العضو املراد زراعته من اخلاليا اجلذعية قبل  كيف ميكن إنتاج أعضاء وأنسجة معينة من اخلاليا اجلذعية. -27

 ين يتم تثبيط عمل باقي املورثات متايزها وتنشيطها يف

 أعط تفسريًا علميًا ملا يلي: :الثالثالسؤال 

 ألنها تكمل بعملها عمل وسائل الدفاع األخرى يف اجلسم  تسمية الربوتينات املتممة بهذا االسم. -

 تفرز اخلاليا املتأذية يف االلتهاب احلاد مادة اهليستامني -

 تسبب ارختاء عضالت جدران األوعية الدموية ومن ثم توسع األوعية و ورود الدم احلامل للبالعات إىل املنطقة امللتهبة ألن اهليستامني 

وتصبح خمزنًا هلا ويف أثناء  اإليدزألن البالعات الكبرية للفريوسات تلهتم أعدادًا كبرية من فريوس  انتقال العدوى باإليدز عن طريق التكاثر اجلنسي -

 ا يف اجلسم يتسرب أعداد كبية   من الفريوسات والسيما يف اجلهاز التناسلي عند اإلناثحتركه

 ألن عدد األوعية اليت تنقل اللمف إىل العقد اللمفية أكثر من تلك اليت خترج منها تقوم العقد اللمفية بتنقية اللمف من اجلراثيم واخلاليا التالفة -

 ألنها تتمايز يف التيموس  تسمية اخلاليا التائية بهذا االسم. -

 (bursa fabricius)بسبب اكتشاف هذه اخلاليا يف جراب فابريسيوس عند الطيور  تسمية اخلاليا البائية بهذا االسم. -

 ألنها تساعد على متايز اخلاليا التائية  تنظم حاثة التيموسني بناء املناعة يف اجلسم. -

 بسبب وجود بروتينات نوعية خاصة على أغشية اخلاليا تعرف مبعقد التوافق النسيجي األعظمي  لغريبةقدرة اجلهاز املناعي يف متييز املواد ا -

ويهاجم اخلاليا  ألنه يهاجم البالعات الكبرية ويغري من تركيبه الوراثي فتصبح غري قادرة على متييز مولد الضد يسبب فريوس اإليدز عوزًا مناعيًا -

 طل آليات االستجابة املناعيةالتائية املساعدة وحيلها فتتع

 ألنها ال حتوي على أوعية دموية تتم زراعة القرنية بنجاح كبري. -

 ألنها حتمل نفس بروتينات التوافق النسيجي األعظمي  ال يرفض اجلهاز املناعي اجلزء املزروع من الطبقات السطحية للجلد لتغطية األجزاء املصابة للشخص املصاب نفسه -

 ألنها ال متلك أي مظهر من مظاهر اخللية احلية وال تبدي  أي نشاط استقالبي خارج اخللية احليةالتعد الفريوسات كائنات حية    -

 خللوها من األنظيمات االستقالبية فهي غري قادرة على التكاثر إال داخل احلية فهي جمربة على التطفل تعد الفريوسات ذات تطفل إجباري -

 لعدم وجود نقاط استقبال نوعية على السطح اخلارجي للخلية املضيفة بعض أنواع اجلراثيم على بعض الفريوسات.استعصاء  -

 ألن الطبيعة الكيميائية لغالف الفريوس تشابه الطبيعة الكيميائية للغشاء اخللوي للخلية املضيفة  التحام الفريوس مع الغشاء اخللوي للخلية املضيفة -

 ألنه ميكن للفريوس أن يبقى بدون نشاط )خامل( لسنوات عدة ثم يتكاثر فتظهر األعراض اض املرضية للفريوس يف بعض األحيان إال بعد سنوات عدةال تظهر األعر -

 ألن مادته الوراثية عرضة لإلصابة بالطفرات بشكل مستمر صعوبة احلصول على أدوية للتخلص من بعض الفريوسات. -

 ألنه حيوي نفس املادة الوراثية املوجودة يف الفرد األصل كاثر الالجنسي مطابقة لألصل.األفراد الناجتة عن الت -

  اآلباءألنها ال حتوي نفس املادة الوراثية املوجودة يف  األفراد الناجتة عن التكاثر اجلنسي ختتلف عن أبويها يف بعض الصفات. -

 بسبب زيادة عدد خاليا اخليط بعد انقسامها باالنشطار الثنائي  ئمة.زيادة طول اخليط السبريوجريا يف الظروف البيئية املال -

 ألنها منت يف أوساط مركبة صنعية وداخل األوعية الزجاجية وضمن املخرب  تسمية النباتات الناجتة عن التقانات احليوية يف جمال التكاثر الالجنسي بنباتات األنابيب -

 ألنها تستطيع التعبري عن املعلومات الوراثية املدخرة كاملة يف منطها الوراثي  خلوية خمتلفة عديدةتستطيع اخلاليا اجلذعية إعطاء سالالت  -

 ألن النسج السليمة املستنسلة من اخلاليا اجلذعية حتل حمل اخلاليا املرضية أو الشاذة تستخدم اخلاليا اجلذعية يف معاجلة أمراض مستعصية كاألورام وأمراض الدماغ -

 حمل مورثات مرضية أو طافرة ألن املورثات الصحيحة للخاليا اجلذعية حتل اليا اجلذعية حقاًل جيدًا للمعاجلة الوراثية.تعد اخل -

 لتصبح الصيغة الصبغية مضاعفة تعاجل الكتلة اخللوية  غري املتمايزة الناجتة عن تكاثر حبة الطلع مبركب الكولشيسني . -

 لسهولة إعادتها إىل احلياة اجلنينية  ة يف  زراعة النسج النباتية يفضل أن تكون برانشيمية.عند استخدام خاليا نباتية متمايز -

  1nألن الصيغة الصبغية للخاليا اجلنسية عندها تبقى  تعطي ذكور النحل نطافًا باالنقسام اخليطي والعادي وليس باالنقسام املنصف. -



 

 :املغلوطة اآلتيةحتته خط لكل من اجلمل  صحح ماالسؤال الرابع: 
 نقي العظمالغدة الصعرتية. يتم إنتاج اخلاليا اللمفية يف -

 اخلاليا التائية القاتلة السميةاخلاليا البالزمية. هي  اخلاليا املسؤولة عن رفض األعضاء املزروعة-

 بالزميةاخلاليا البائية الاخلاليا التائية الكاحبة. اخلاليا اليت تقوم بإنتاج األجسام املضادة هي -

 الدفاع اخللطيالدفاع اخللوي. الربوتينات املتممة من وسائل -

 الدفاع اخللويالدفاع اخللطي. البالعات الكبرية من وسائل -

 طبيعيًا وعن طريق اإلنسان عن طريق قطع اجلذمورطبيعيًا فقط. يتكاثر السرخس -

 الالجنسي -العروسي اجلنسي. الفوناريا على التكاثر تساعد  البوغياملناثر أعضاء خاصة تنشأ من تكاثر خاليا النبات -

                                                         التربعمبالتبوغ .يتم التكاثر الالجنسي عند فطر اخلمرية -

 الورقةمن الزهرة. يتكاثر الكاال نشو الجنسيًا عن طريق قطع -

 اجلذور الدرنيةالسوق الدرنية.  يتكاثر نبات األضاليا الجنسيًا عن طريق-

 إناث فقطفقط.  ذكورن عند أنثى برغوث املاء 2تعطي البيوض غري امللقحة -

 :قارن بني: اخلامسالسؤال 
 :مكان التوضع –الدور  –اجلسم املضاد ومولد الضد من حيث : الطبيعة الكيميائية  - أ

 مولد الضد اجلسم املضاد 

 ة أو متعددة السكاكريمادة بروتين بروتينات متخصصة تدعى الغلوبيو لينات املناعية الطبيعة الكيميائية

 يف اجلراثيم والفريوسات واخلاليا السرطانية على سطوح  اخلاليا البائية املصورية ويف الدم واألنسجة اللمفية مكان التوضع

استجابة مناعية متخصصة وإنتاج قادرة على حتفيز  القضاء على مولد الضد و إبطال مفعوله  الدور

 أجسام مضادة

 :من حيث اخللية املضيفة واحلمض النووي واإليدزآكل اجلراثيم  -ب 

 حاثة التريوكسني حاثة النمو 

 أمينية بروتينية )ببتيدية( الطبيعة الكيميائية

 النواة الغشاء اهليولي مكان توضع املستقبل

 من حيث : مكان اإلفراز ودور كل منهما: الباراثورمون الكالسيتونني و -ج 

 اإليدز آكل اجلراثيم 

 التائية املساعدة العصية القولونية احللية املضيفة

 DNA RNA احلمض النووي

 :وقت احلدوث –األفراد الناجتة  –احلاجة لألعراس  –التكاثر اجلنسي والالجنسي من حيث: املنشأ  -د 

 الالجنسيالتكاثر  التكاثر اجلنسي 

 من فرد واحد من فرد واحد )خثنى( أو من فردين لنوع واحد )ذكر و أنثى( املنشأ

 يتم دون احلاجة إلعراس يتم بوجود أعراس احلاجة لألعراس

 مطابقة لألصل خمتلفة عن أبويها ببعض الصفات الوراثية األفراد الناجتة

 املناسبةالظروف  الظروف البيئية غري املناسبة وقت احلدوث

 :األنواع -اخلاليا البائية واخلاليا التائية من حيث : مكان التمايز  -هـ 

 اخلاليا البائية اخلاليا التائية 

 متقي العظ الغدة التيموسية مكان  التمايز

 الذاكرة -البالزمية )املصورية( الذاكرة -الكاحبة –القاتلة السمية  –مساعدة  األنواع

 :اذكر وظيفة واحدة لكل من: السادسالسؤال 

  ترتبط بسط اخللية املصابة فتساعد اخلاليا -2تطلق مواد كيميائية جتذب اخلاليا البالعة حنو النسيج املصاب  -1 :الربوتينات املتممة -

                       حتفز حتلل خاليا اجلراثيم والفطريات الداخلة إىل اجلسم -3البالعة على تعرف اهلدف                           

 و ورود الدم احلامل للبالعات إىل املنطقة امللتهبة                   الت جداران األوعية الدموية ومن ثم توسع األوعيةضيسبب ارختاء ع :هليستامنيا -

 تكاثر خاليا الفريوسات حترض اخلاليا السليمة اجملاورة للخاليا املصابة على إنتاج مواد بروتينية متنع األنرتفريونات: -



 

                                        االلتهابية تعمل على التهام العوامل املمرضة ومحاية األنسجة اجملاورة بعد أن تتجه حنو املنطقة :اخلاليا املتعددة النوى الولوعة باملعتدل -

 تهاجم الفريوسات -3تقوم بتقديم مولد الضد للخاليا التائية املساعدة  -2تقضي على الكائنات الدقيقة والريقات  -1 :البالعات الكبرية -

 وخاصة فريوس اإليدز وتلهتم أعداد كبرية وتصبح خمزنًا هلا                      

                                                             تعمل على اخلاليا السرطانية والفريوسات وقتلها مبساعدة األجسام املناعية املضادة  :اخلاليا القاتلة الطبيعية -

 يعد مركزًا إلنتاج خاليا الدم النقوية واللمفاوية :نقي العظم -

                                                                              زن الدم ملواجهة افخفاض ضغطهخي –يقوم بتشكيل اخلاليا املناعية يف املرحلة اجلنينية    :لطحالا -

 تتخصص بالقضاء على الفريوسات واجلراثيم والفطريات والطفيليات  -:اخلاليا القاتلة السمية -

 تهاجم اخلاليا السرطانية –تقاوم األنسجة املزروعة وتسبب رفضها  –                           

                                                                   تنظم وظائف جهاز املناعة عن طريق اللمفوكينات إذ تساعد اخلاليا اللمفية البائية على االنقسام و إنتاج األضداد :اخلاليا املساعدة -

 تنظم نسبة األجسام املضادة )األضداد( يف الدم –عملها توقف عمل اخلاليا التائية والبائية بعد قيامها ب :اخلاليا الكاحبة -

                                                                                      تتعرف مولد الضد عند دخوله اجلسم مرة أخرى  :خاليا الذاكرة -

 ة لدخول جسم غريبتعمل على إنتاج األضداد استجاب (:اخلاليا البالزمية )املصورية-

حقن احلمض النووي الفريوسي داخل اخللية املضيفة أو ميكن نهاية احملور من الدخول إىل اخللية اجلرثومية  وبالتالي سريورة   :أنظيم الليزوزيم -

 عملية  حقن احلمض النووي الفريوسي داخل اخللية اجلرثومية

 الفريوسي  DNAالفريوسي بنسخ سلسلة من  RNAيقوم بوساطته الـ :أنظيم النسخ التعاكسي -

 وانفصاله إىل خيطني  DNAيقوم بدور مهم يف تضاعف  -1 (:اجلسم الوسيط )امليزوزوم -

                  له دور يف تركيب الغالف اخللوي اجلديد وذلك عند افخماص غالف اخللية املنشطرة -2                                    

                                     احلصول على سالالت خلوية متمايزة الستخدامها يف معاجلة أمراض مستعصية كاألورام و أمراض الدماغ -1    :اجلذعيةاخلاليا  -

 فرةتعد حقال للمعاجلة الوراثية إذ حتل مورثات صحيحة للخاليا اجلذعية حمل مورثات مرضية أو طا-2                           

 معاجلة بعض حاالت العقم -3                           

 إمكانية استنساخ أنسجة و أعضاء بدءًا من خاليا جذعية -4                           

 ماذا ينتج عن كل من:ابع: السؤال الس
 )املهاجم(اخلاليا البالعة حنو النسيج املصاب  ذبج  إطالق الربوتينات املتممة مواد كيميائية. -

 تساعد اخلاليا البالعة على تعرف اهلدف  ارتباط الربوتينات املتممة بسطح اخلاليا املصابة. -

  تنشيط الربوتينات املتممة بفعل األجسام الغريبة: -

 ومن ثم انتباجها ثم انفجارهااخللية تقوم بإحداث ثقوب يف غشاء اخللية يؤدي ذلك إىل دخول املاء إىل 

   يا املتأذية مادة اهليستامني يف املنطقة االلتهابية:إفراز اخلال -

 تسبب مادة اهليستامني ارختاء عضالت جدران األوعية الدموية ومن ثم توسع األوعية و ورود الدم احلامل للبالعات إىل املنطقة امللتهبة

   سليمة اجملاورة:تثبت األنرتوفينات على املستقبالت املوجودة على الغشاء السيتوبالمسي للخاليا ال -

 حترضها على إنتاج مواد بروتينية متنع تكاثر الفريوسات عمومًا

 تتعرف اخلاليا التائية املساعدة بوساطة مستقبالتها مولد الضد الذي قدم هلا وتنتج اللمفوكينات إظهار البالعات أجزاء من مولد الضد على سطحها: - 

 انقسام اخلاليا اللمفية البائية إىل خاليا ذاكرة وخاليا بالزمية وإنتاج األضداد ة املساعدة:إنتاج اللمفوكينات من قبل اخلاليا التائي -

و تتجمع على سطوح الكريات البيض  IgEتنتج اخلاليا البالزمية كميات هائلة من األجسام املضادة النوعية  دخول مولد احلساسية ألول مرة: -

 األساسية ويف اجللد واألغشية املخاطية للجهاز التنفسي و األمعاء وحول األوردة الصغرية 

حيصل ارتباط بينه وبني األجسام املضادة املستقرة على سطوح اخلاليا السابقة ويؤدي االرتباط إىل انفجار  دخول مولد احلساسية للمرة الثانية: -

هاز ا و إطالق وسائط كيميائية كاهليستامني وغريه وتسبب هذه املواد التهابات على مستوى األغشية املخاطية واألنف والعينني والرئتني واجلاخلالي

 اهلضمي واجللد وتؤدي إىل افخفاض ضغط الدم

 ييز مولد الضديغري من تركيبها الوراثي فتصبح غري قادرة على مت  مهامجة فريوس اإليدز البالعات الكبرية. -

 حيل التائية املساعدة فتتعطل آليات االستجابة املناعية مهامجة فريوس اخلاليا التائية املساعدة: -

 رفض اجلهاز املناعي للعضو املزروع  نقل كلية من شخص إىل شخص آخر ال توجد بينهما قرابة . -

 دد اخلاليا وطول اخليطزيادة عاالنشطار الثنائي لدى الطحلب احللزوني )السبريوجريا( . -

 زيادة عدد اخليوط التجزؤ عند السبريوجريا. -

  2nتصبح صيغتها الصبغية مضاعفة  معاجلة الكتلة اخللوية الناجتة عن حبة الطلع بالكولشيسن. -

 تعطي ذكور عند النحل . 1nالبيوض غري امللقحة  -

 تعطي إناث ملكات أو عامالت  عند النحل. 2nالبيوض امللقحة  -

 فقط إناثتعطي  عند برغوث املاء. 2nبيوض بكرية غري ملقحة  -

 



 

 :ضع املسميات املناسبة حسب أرقامها: الثامنالسؤال 
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