
 

 (اجلهاز املناعي الفطري غري املتخصص:ورقة عنل بالدرس األول) عله األحياء واالرضمادة : يف  ورقة عنل

 (8102 – 8102) الثانوي العلني الثالث
                                                                                                                                                                                    لكل مما يلي : علنيًا عط تفسريًاأ السؤال االول:

 دعٔت الربّتٔيات املتنن٘ بَرا االضه؟ .1

 تيتكل العدّٚ باإلٓدش عً طسٓل االتصال اجليطٕ؟ .2

 .مطتكبالت اإلىرتفريّىات  : حدد مكان وجود: الثانيالسؤال 

اجلَاش املياعٕ ـ الربّتٔيات املتنن٘ ـ اإلىرتفريّىات ـ اخلالٓا متعددٗ اليْٚ الْلْع٘ باملعتدل ـ :ما وظيفة كل مما يأتي: الثالثالسؤال 

 اخلالٓا الكاتل٘ الطبٔعٔ٘. البالعات الهبريٗ ـ 

 اجلَاش املياعٕ ـ اإلىرتفريّىات ـ الدفاع اخللْٖ ـ الربّتٔيات املتنن٘. :مما يأتيما املقصود بكل : السؤال الرابع
 :أجب عن األسئلة اآلتية: اخلامسالسؤال 

 مما ٓتصهل اجلَاش املياعٕ؟ ّما ٍٕ أقطامُ؟ .1

 ما صفات اجلَاش املياعٕ الفطسٖ )غري املتدصص(؟ .2

 ٔ٘؟ماذا ٓطنٙ اجلَاش املياعٕ الفطسٖ؟ ّما ٍٕ ّضاٜلُ الدفاع .3

 ما ٍٕ أىْاع الدفاع اخللطٕ غري املتدصص؟ ّما ٍٕ أىْاع الدفاع اخللْٖ غري املتدصص؟ .4

 ما ٍٕ آلٔ٘ الربّتٔيات املتنن٘ يف الكضاٛ علٙ اجلطه الػسٓب؟ ّمتٙ تيصط؟ .5

 نٔف حيدخ االلتَاب احلاد؟ .6

 مب تتنٔص اخلالٓا متعددٗ اليْاٗ الْلْع٘ باملعتدل؟ مً أًٓ تيصأ البالعات الهبريٗ؟ .7

 ما الدّز الرٖ تكْو بُ البالعات يف عدّٚ فريّس االٓدش؟ .8

 (ورقة عنل بالدرس الثاني: اجلهاز املناعي املتخصص) عله األحياء واالرضورقة عنل يف مادة : 
 (8102 – 8102الثالث الثانوي العلني )

 أعط تفسريًا علنيًا لكل مما يأتي: األول:السؤال 

 تكْو العكد اللنفآّ٘ بتيكٔ٘ اللنف مً اجلساثٔه ّاخلالٓا التالف٘. .1

 تتدصص اخلالٓا الكاتل٘ الطنٔ٘ بالكضاٛ علٙ الفريّضات ّاجلساثٔه ّالطفٔلٔات. .2

 ما وظيفة كل مما يأتي: :السؤال الثاني

ٔ٘ ـ ىكٕ الععه ـ العكد اللنفٔ٘ ـ الػدٗ الصعرتٓ٘ )الصعرتٓ٘ / التٔنْس( ـ حاثيت التٔنْضني ّالتٔنْبْتني ـ اللنف ـ الطخال ـ العكد اللنف

زٓ٘ ـ مْلد الضد ْاخلالٓا التأٜ٘ الطنٔ٘ ـ اخلالٓا التأٜ٘ املطاعدٗ ـ اخلالٓا التأٜ٘ الهاحب٘ ـ خالٓا الرانسٗ )التأٜ٘ ّالبأٜ٘( ـ البأٜ٘ املص

 ـ اجلطه املضاد )األضداد(.

 العكد اللنفٔ٘. ما املقصود بكل مما يأتي: السؤال الثالث:

 أجب عن األسئلة اآلتية: السؤال الرابع:

 متٙ ٓبدأ اجلَاش املياعٕ املتدصص بالتهٌْ؟ 

 ما ٍْ اجلصٛ األٍه مً اجلَاش املياعٕ املتدصص؟ ّمه ٓتهٌْ؟ 

  اللنفٔ٘ )اخلالٓا املياعٔ٘ املتدصص٘(؟ ّما ٍٕ أىْاعَا؟ ّما مساحل متآصٍا؟ما ٍْ ميصأ اخلالٓا 

 مإٍ آلٔ٘ عنل اخلالٓا التأٜ٘ الطنٔ٘؟ 

 نٔف تكْو اخلالٓا التأٜ٘ املطاعدٗ بْظٔفتَا؟ 

 نٔف ٓته حتسٓض اخلالٓا البأٜ٘ علٙ االىكطاو؟ ّماذا تعطٕ باىكطامَا؟ 

 غسٓب؟ نٔف تطتذٔب اخلالٓا البأٜ٘ لدخْل دطه 

 متٙ حتدخ اضتذاب٘ اجلَاش املياعٕ املتدصص )املياع٘ اخللطٔ٘ املهتطب٘(؟ 

 ملاذا تفسش اخلالٓا البأٜ٘ املصْزٓ٘ األدطاو املضادٗ؟ 

 مما ٓتألف اجلطه املضاد؟ 

 نٔف ٓكْو اجلطه املضاد بالكضاٛ علٙ مْلد الضد؟ 

 ما ٍٕ طساٜل األدطاو املضادٗ يف الكضاٛ علٙ مْلد الضد؟ 



 

 ماذا حيصل إذا اضتٝصل الطخال يف بعض احلاالت؟ ماذا ينتج عن احلاالت اآلتية: اخلامس: السؤال

 التكاٛ األدطاو املضادٗ يف الدو مع مْلد الضد؟ 

 .ازتباط اجلطه املضاد مع أنجس مً مْلد ضد 

 ٘املْاد الطام٘( احتاد الضد مع مْلدات الضد امليخل( 

 على كل مما يأتي:ما املصطلح العلني الدال  :السؤال السادس

  ُطسٓك٘ مً طساٜل اجلطه املضاد يف الكضاٛ علٙ مْلد الضد حٔح ٓستبط بُ ّْٓقف ىصاط 

 طسٓك٘ مً طساٜل اجلطه املضاد حٔح ٓستبط اجلطه املضاد بأنجس مً مْلد ضد 

  احتاد الضد مع مْلدات الضد امليخل٘ ّتسضٔبَا 

  ٗالربّتٔيات املتنن٘.حتلل مْلدات الضد بعد ازتباطَا بالضد مبطاعد 

 اخلالٓا التأٜ٘ ّاخلالٓا البأٜ٘ مً حٔح: امليصأ ـ مهاٌ التنآص ـ األىْاع.. 1 قارن بني كل مما يأتي: :السابعالسؤال 

 اخلالٓا البأٜ٘ املصْزٓ٘ ّاخلالٓا البأٜ٘ الرانسٗ مً حٔح: مدٗ حٔاتَا ـ الْظٔف٘. .2

 الهٔنٔأٜ٘ ـ املْقع ـ الدّز احلْٖٔ.مْلد الضد ّاجلطه املضاد مً حٔح: الطبٔع٘  .3

 املياع٘ املتدصص٘ ّغري املتدصص٘ مً حٔح: الدفاع اخللطٕ ـ الدفاع اخللْٖ. .4

 (ورقة عنل بالدرس الثالث: تنظيه عنل جهاز املناعة) عله األحياء واالرضورقة عنل يف مادة : 
 (8102 – 8102الثالث الثانوي العلني )

 خلطٔ٘ يف أٌ معًااالضتذاب٘ املياعٔ٘ ٍٕ مياع٘ خلْٓ٘ ّمياع٘ .  1 أعط تفسريًا علنيًا لكل مما يأتي: السؤال األول:

 HIV تتعطل آلٔات االضتذاب٘ املياعٔ٘ عً اإلصاب٘ بفريّس االٓدش .2

 تطتددو الطبكات الططخٔ٘ مً اجللد الطلٔه لتػطٔ٘ األدصاٛ املصاب٘ مً اجلطه ىفطُ؟ .3

 تته شزاع٘ الكسىٔ٘ بيذاح نبري. .4

 الصىو.( C,D,Eّجيب تياّل ننٔات متْاشى٘ مً الػراٛ ّال ضٔنا الػئ٘ بالفٔتامٔيات ) .5

 جيب ممازض٘ السٓاض٘ باىتعاو. .6

 ٓفضل أٌ ٓبدأ االىطاٌ ْٓمُ بالتأمل ّالكساٛٗ. .7

 معكد التْافل اليطٔذٕ األععنٕ ـ االضتذاب٘ املياعٔ٘ ـ فسط احلطاضٔ٘ )األلريدُٔ(. ما املقصود بكل مما يأتي: السؤال الثاني:

 املياعٕ؟ ّنٔف تكْو برلو؟ أًٓ تهنً قدزٗ اجلَاش  أجب عن األسئلة اآلتية: السؤال الثالث:

  ٘ٔنٔف حتدخ االضتذاب٘ املياعٔ٘؟ \زتب مساحل حدّخ االضتذاب٘ املياع 

 مب ترتافل فسط احلطاضٔ٘ )األلريدُٔ(؟ 

 ما ٍٕ املْاد املْلدٗ للخطاضٔ٘؟ 

 نٔف حيدخ االختالل املياعٕ الراتٕ؟ 

 ما ٍٕ أعساض ظاٍسٗ زاٖ ىْد؟ 

 ٘املياعٔ٘؟ نٔف ٓعطل فريّس االٓدش آلٔات االضتذاب 

 متٙ ٓفضل إشال٘ العضْ التالف؟ ّمتٙ ٓفضل اضتبدالُ؟ ّما الصعْبات اليت تعاىَٔا عنلٔ٘ ىكل األعضاٛ؟ 

 ماذا ينتج عن احلاالت اآلتية: السؤال الرابع:

٘ البالعات الهبريٗ بفريّس  ٓدش  HIVإصاب ٗ بفريّس اال ٘ املطاعد ٜٔ ٘ اخلالٓا التا ٘ البالعاتHIV ـ إصاب ٗ بفـريّس االٓـدش       ـ إصاب ٘ املطـاعد ٜٔـ ّاخلالٓـا التا ــ خـال   HIV الهـبريٗ 

ً شدص إىل ش ٘ م ٔ٘ ـ ىكلت نٔل ٗ الجاى ٔ٘ للذطه للنس ْلد احلطاض ْل م ٗ ـ دخ ّل مس ٔ٘ للذطه أل ْلد احلطاض ْل م ٘ ـ دخ ٜٔ ً اخلالٓا البا ٘.الدو م َنا قساب ٔي ْٓدد ب  دص آخس ال 

٘ مبسض اليهاف.تية:ما نوع املناعة يف احلاالت اآل السؤال اخلامس: ٛ شدص مصالً مضاداً لإلصاب ُ ـ إعطا ٕ مي  أصٔب شدص مبسض اليهاف ّشف

 اخرت اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي: السؤال السادس:

 تعْد الْضاٜل اآلتٔ٘ خلط الدفاع األّل عدا: )اجللد ــ محْض٘ البْل ــ العسم ــ اخللٔ٘ البأٜ٘( .1

٘ املطاعدٗ .2 ٘ ــ اخلالٓا التأٜ ٘ الطنٔ ٔ ٘ ــ اخلالٓا التٜا ٘ البالشمٔ ٕ: )اخلالٓا البأٜ  ٍٗ ٘ الهاحب٘(. اخلالٓا اليت تكْو بإىتاج األدطاو املضاد ٔ  ــ اخلالٓا التٜا

 ٓته إىتاج اخلالٓا اللنفٔ٘ يف: )ىكٕ الععه ــ الػدٗ الصعرتٓ٘ ــ لب الهعس ــ الػدٗ الصيْبسٓ٘(. .3

٘ ــ اخلالٓا اجلرعٔ٘اخلالٓا ا .4 ٘ الطنٔ ـ اخلالٓا التأٜ ٘ـ  ٘ ــ الهسٓات البٔض األضاضٔ ٓا البالشمٔ ٕ: )اخلال  ٍ٘ ٛ املصزّع ً زفض األعضا ٘ ع  (.ملطؤّل

 ٗ(.اعدتكْو اخلالٓا البأٜ٘ املصْزٓ٘ بـ: )ابتالع اجلساثٔه ــ إىتاج األدطاو املضادٗ ــ إفساش اهلٔطتامني ــ تهًْٓ اخلالٓا التأٜ٘ املط .5

الطنٔ٘: زفض األىطذ٘ املصزّع٘ ــ  Tاملطاعدٗ: مطاعدٗ الربّتٔيات املتنن٘ ــ خالٓا  Tأٖ مً ٍرِ الجيأٜات لٔطت صخٔخ٘: )خالٓا  .6

 الرانسٗ: تتعسف مْلد الضد إذا دخل اجلطه مسٗ ثاىٔ٘( Tالهاحب٘: تيعٔه ىطب٘ األدطاو املضادٗ يف الدو ــ خالٓا  Tخالٓا 
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