
 

2022ابريل  27: بتاريخ                س. بن عبو:  االستاذة                                     الرابعة متوسط: املستوى  

د 45: املدة          فرض الفصل الثالث يف علوم الطبيعة واحلياة                                                               

 التمرين االول:

.احدى هذه اآلليات ) 1(متثل الوثيقة . جتند العضوية عدة آليات ملقاومة امليكرو�ت الغازية للجسم   

 التعليمة:

 ).1(املوضحة يف الوثيقة  4اىل  1من سم البيا�ت  .1

 .وعرفه )1(من الوثيقة ) A(الشكل سم  .2

 

 

 التمرين الثاين:

خيرب هذا السم غشاء كر�ت ". السرتبتوليزين" يصابوا ببكتري� عنقودية ممرضة تنتج مسا يسمى ميكن لبعض االشخاص أن 

تستعمل هذه اخلاصية إلجراء اختبار على شخصني خمتلفني   .الدم احلمراء فيتسرب اهليموغلوبني منها اىل مصورة الدم  

.هاتبني التحاليل اليت اجريت ونتائج) 2(الوثيقة ). ع(و شخص ) س( شخص  

 

 

 

 

 التعليمة:

 .اجابتكعلل .أصيب �مليكروب ) ع(أو ) س(حدد أي من الشخصني  .1

 مثل املركب املناعي الذي يظهريف مصل الشخص, عن طريق رسم ختطيطي �لبيا�ت .2

 الشاهدةاحلمراء ة سم السرتبتوليزين اىل كر�ت الدمالذي أصيب مسبقا �ذه البكتري� عند اضاف 

 

)ع(مصل املريض              )                   س(مصل املريض   

                                                                        

سم الستبتوليزين                     +                      

ضافة كر�ت دم ا

سم +  محراء شاهدة

 السرتبتولزين

اضافة كر�ت دم محراء 

سم +  شاهدة 

 السرتبتولزين

 

سائل شفاف  

كر�ت دم 

  محراء سليمة

) س(الشخص 

   

سائل امحر به       

 هيموغلوبني متسرب

 كر�ت دم محراء خمربة

)ع(الشخص   

م مث ترسيب الدم بعد الرج          النتيجة°37د يف 15 التجربة  

)2(الوثيقة   

)1(الوثيقة   

1 

2 3 

4 
A الشكل 

ال حيتوي  ) ع(و) س(مصل الشخصني 

يف هذا االختبار  .كر�ت الدم احلمراء

لشخص ( كر�ت دم محراء شاهدة   نستعمل

لتحقق اذا كان تسمح ل) اخر شاهد

من طرف  السرتبتوليزين نشط أو معدل

. أجسام مضادة نوعية  

 متوسطة املاضوي الفضيل

3وثيقة   
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  :التمرين الثالث 

الحظ يف اليوم املوايل , لكن مل يبايل �جلرح , فأحس �مل شديد, أصيب أمحد جبرح يف ركبته, أثناء حصة الرتبية البدنية

  .التهاب اجلرح لكن سرعان ما اختفى االلتهاب بعد ا�م قليلة

  

  

  

  

  

  :التعليمة

 ".أحس �المل"حدد نوع النشاط العصيب  .1

 .مثل العناصر املتدخلة فيه موضحا مسار الرسالة العصبية .2

 .علل اجابتك .االستجابة املناعية اليت أدت اىل اختفاء االلتهاب عند امحد) نوع(ما طبيعة  .3

  

  

 

 اعراض التهاب اجلرح احدى آليات االستجابة املناعية يف العضوية 
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