
 نقط6 : أولتمرین 

 األولي قصور المناعة أمراض یكون والدیا ، نتحدث عن أن مرض المناعة المكتسب یمكن لقصور المناعة إلى إضافة
.  مرتبطة بالوراثة األحیانوالتي تكون في غالب 

 ھذا المشكل لتجاوزاإلنسان إلیھامن خالل موضوع مقالي عرف ھدا النوع من القصور وابرز بعض الحلول التي یلجا 

 نقط8: تمرین ثاني 

 بنفس الكمیة من نفس المادة فلوحظ على أسبوعین مرة ثم حقن بعد ألول من زالل البیض ml 0.1تم حقن كوباي ب 
 والدمعي واالختناق األنفي تتمثل في السعال والسیالن أعراضالفور ظھور 

 یموت الحیوان بعد بضع دقائق األعراضفي حالة عدم عالج ھذه 
ختناقا نتیجة لتقلص عضالت القصبة الھوائیة ا

حدد اسم االستجابة التي ظھرت في ھذه التجربة ؟.1
حدد دور زالل البیض ؟.2

لمعرفة بعض العناصر المتدخلة في ھذه الظاھرة ننجز المالحظات 

 ارجیینأشخاص عند IgEالتالیة ، تمثل الوثیقة التالیة كمیة 

 ؟ماذا تستنج من تحلیل ھذه الوثیقة.3
 مراحل االستجابة االرجیة ؟ھي ما.4
وضح مراحل االستجابة االرجیة بواسطة خطاطة تنظیمیة ؟.5

 نقط6: تمرین ثالث 
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سلم 
التنقیط

اإلجابةعناصر  التمرین

2 نقط

4 نقط

 الوالديالمناعيتعریف مرض القصور 

 زرع النخاع العظمي زائد توضیح التقنیة نموذجالحلول المقترحة لمعالجة المشكل 
ومعیقاتھا

األولالتمرین 
مقالي
6 نقط

نقطة

نقطة

نقطة

نقط 3

نقط 2

جابة االرجیة    االست :   األولالسؤال 

مؤرج  : السؤال الثاني

 في االستجابة االرجیةIgE أھمیة. التحلیل زائد االستنتاج  :السؤال الثالث

. التحسس االرجي . مراحل االستجابة االرجیة زائد توضیح كل مرحلة  : السؤال الرابع
المتأخرةاالستجابة االرجیة . جیة الفوریة راالستجابة اال

خطاطة تمثل االستجابة االرجیة  : الخامسالسؤال 

التمرین الثاني
8 نقط

3 نقط

0.5

1.5

0.5

0.5

السؤال المطروح
باالعتماد على المعطیات ومعلوماتي، الصعوبات التي تعیق إنتاج لقاح ضد فیروس 

السیدا
 باالعتماد على المعطیات-أ

أخطاءعملیة النسخ قد تعرف / یروس قھقري ف/ متعلق ببنیة الفیروس األولالمعطى 
AC تعیق عمل v3 محجوب بواسطة قطعة متحركة gp120المعطى الثاني البروتین 

غیر محجوبةgp120 یحتوي على قطع من أنالمعطى الثالث لكي یكون اللقاح فعاال یجب 

توفر فیروس السیدا على الخصائص المذكورة في المعطیات الثالتة تجعل من : 1النتیجة
. مستحیال في الوقت الراھنأمرا لقاح فعال ضده إنتاجعملیة 

ب باالعتماد على معلوماتك
 اطلع علیھا في البرامج و أویمكن للتلمیذ توظیف بعض المعطیات التي درسھا في القسم 

 لقاح ضد إنتاج تعیق أخرى االنترنت تتحدث عن مشاكل إلى إلضافةباالمجالت العلمیة 
 الفیروس إلیھاارتفاع عدد الطفرات التي یتعرض : فیروس السیدا نذكر على سبیل المثال 

....اإلنسانصعوبة تجریب فعالیة اللقاح على  + t4دخولھ في كمون وسط اللمفاویات + 

. السیدایروسف لقاح فعال ضد اجإنتتقاطع ھذه الشروط تعیق  : 2 النتیجة 

الجواب على السؤال المطروح  بتجمیع المعطیات المتوفرة من الوثائق   : حصیلة
.والمعلومات 

التمرین الثالث
إدماجي
6 نقط
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