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 :اختر الجواب الصحٌح :(  1س

 اي من التالً ٌمثل مرض معدي : -1

 الحساسٌة -السل                                                                                            -

 فمر الدم المنجلً -السرطان                                                                                        -

 

 اي مما ٌلً مسبب مرض الالٌم : -7

 اولً -فٌروس                                                                                            -

 بكترٌا -                                                                                              فطر  -

 

 اي من الكائنات الدلٌمة ال نستطٌع ان نطبك علٌها فرضٌات كوخ : -3

 بكترٌا مرض الزهري -بكترٌا التهاب الحلك المعدي                                                                -

 ال شئ مما سبك -التٌتانوس                                                                                     -

 

 ان الكائن الذي ٌسبب مرض الجٌاردٌا هو : -4

 بكترٌا -        فطر                                                                                  -

 فٌروس -اولً                                                                                         -

 

 ان المستودعات الرئٌسٌة لالصابة بالمرض هً : -5

 لحٌوانٌة ا-البشرٌة                                                                                   -

 الماء الملوث -التربة                                                                                     -

 

 ان البكترٌا التً تنتج سما ٌتسبب فً حدوث  تشنجات فً العضالت االرادٌة هً : -6

 التٌتانوس  -                      التسمم الوشٌمً                                                  -

 السل -التهاب الحلك                                                                           -

 

 ان المرض الفٌروسً الذي ٌنتمل بفعل لسعة بعوض من االحصنة الى البشر هو : -7

 الجمرة الخبٌثة -الالٌم                                                                                    -

 حمى النٌل الغربً -داء الكلب                                                                               -

 

 ً :ان البكترٌا التً تنتج سما ٌشل االعصاب ه -8

 التٌتانوس -التسمم الوشٌمً                                                                        -

 التهاب الحلك -السل                                                                                     -

 

 ائٌة وبكمٌات صغٌرة تسمى :ان االمراض الموجودة باستمرار داخل الجماعة االحٌ -9

 وباء -مستوطنة                                                                                 -

 كا ما سبك -وباء منتشر                                                                               -

 اي مما ٌلً مضاد حٌوي : -11

 النٌوماٌسٌن -سلٌن                                                                                        البن-

 كل ما ذكر -الجنتامٌسٌن                                                                                   -

 

 ان المرض الذي اصبح ٌشكل مشكلة عالجٌة هو : -11

 نزلة برد   -االنفلونزا                                                                                      -

 الجٌاردٌا -المكورات العنمودٌة                                                                           -
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 ٌات كوخ:اي من التالً ٌمثل الخطوة االخٌرة من فرض -17

 الحٌوان السلٌم الذي ٌحمن بعنصر مرضً ٌصاب بالمرض -

 العنصر المرضً موجود فً الحٌوانات المصابة بالمرض ولٌس الحٌوانات الخالٌة من المرض -

انسجة الحٌوان الذي ٌصاب عن طرٌك حمنه بعنصر مرضً اخذ من حٌوان  مصاب بالمرض تحتوي على -

 العنصر المرضً نفسه 

 مرضً ٌعزل من حٌوان مرٌض وٌزرع فً المختبر العنصر ال-

 

 ان المناعة الالنوعٌة هً : -13

 ال تستهدف مسبب مرض معٌن -خط الدفاع االول للجسم                                                                -

 كل ما سبك -تساهم فً ابطاء تمدم المرض                                                         -

 

 اي من التالً لٌس من الحواجز الكٌمٌائٌة : -14

 اللعاب -الجلد                                                                                   -

 االفرازات االنفٌة -                                                             حمض الهٌدروكلوٌن    -

 

 ان خلٌة الدم التً تهضم البكترٌا وتزٌل العدالت المٌتة والبماٌا االخرى : -15

 مٌة الخالٌا البلع-العدالت                                                                                 -

  Bالخالٌا -                                                                               Tالخالٌا -

 

 ان الخلٌة التً تنشط نوعٌن من الخالٌا فً جهاز المناعة هً : -16

 لماتلة ا T-البلعمٌة                                                                              -

 المساعدة  B                                                                             -Tالخلٌة -

 

 بروتٌن فً بالزما الدم هً : 71ان السلسلة المكونة من   -17

 ٌرون االنترف-البروتٌنات المكملة                                                                    -

 كل ما سبك -االجسام المضادة                                                                      -

 

     ٌمنع انتشار الفٌروس هو :ان البروتٌن الذي  -18

 االنترفٌرون -البروتٌنات المكملة                                                                    -       

 كل ما سبك -االجسام المضادة                                                                      -

 

 الداخلٌة :اي مما ٌلً ٌمنع التصاق البكترٌا بالطبمة الظهارٌة  -19

 الدمع -اللعاب                                                                               -

 المخاط -حمض الهٌدروكلورٌن                                                             -

 

 اي من التالً لٌس من المناعة النوعٌة : -71

  Bالخالٌا -                                                                    Tالخالٌا -

 العمد اللمفٌة -الجلد                                                                        -
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 فً : Tتنضج الخالٌا  -71

 نخاع العظم -   الطحال                                                                  -

 اللوزتٌن -الغدة الزعترٌة                                                            -

 

 ان الطبمة الحامٌة من االنسجة اللمفٌة التً تحمً التجاوٌف االنفٌة والفموٌة هً : -77

 الغدة الزعترٌة -  الطحال                                                                    -

 العمد اللمفٌة -اللوزتٌن                                                                    -

 

 ان وظٌفة الطحال هً : -73

 ٌدمر خالٌا الدم الحمراء التالفة -تخزٌن الدم                                                                             -

 كل ما سبك -فٌه نسٌج لمفً ٌستجٌب للدلائك الغرٌبة                                            -

 

 الجسم المضاد ٌتكون من ...................................من احماض امٌنٌة : -74

 سلسلتٌن خفٌفة وسلسلة ثمٌلة -سلسلة خفٌفة وسلسلة ثمٌلة                                                -

 سلسلتٌن ثمٌلة وسلستٌن خفٌفة -سلسلتٌن ثمٌلة وسلسلة خفٌفة                                              -

 

 مرض وتفرز الساٌتوكٌنات هً :ان الخلٌة التً تطلك هجوما كٌمٌائٌا وتدمر مسببات ال -75

- T                                                                        الخلٌة -المساعدةB  

-T                                                                            العدالت -الماتلة 

 

 اي من التالً من المناعة الفاعلة : -76

 انتمال اجسام مضادة من االم للطفل -التحصٌن                                                          -

 عالج داء الكلب -اجسام مضادة تنمل من انسان الى اخر                         -

 

 المساعدة بسبب : Tٌستطٌع فٌروس نمص المناعة البشري اصابة الخلٌة  -77

  RNAالنه فٌروس -على سطحها                                +CD4 لوجود المستمبل-

 ال شئ مما ذكر -لفٌروس                         لوجود انزٌم النسخ العكسً لدى ا-

 

 اي مما ٌلً لٌس من االمراض الوراثٌة : -78

 ٌان التاجً مرض الشر-المهاق                                                             -

 هنتنغتون -تٌبس الشراٌٌن                                                   -

 

 اي من التالً مرض اٌضً : -79

 تصلب الشراٌٌن -داء الكلب                                                                 -

 مرض السكري -                  التهاب المفاصل التنكسً                             -

 

 اي من التالً مرض ٌنتج عن خلل فً الجزٌئات المنظمة لبداٌة دورة الخلٌة ونهاٌتها : -31

 التهاب المفاصل الروماتٌزمً -السكري                                                                  -

 اللوكٌمٌا -داء الذئبة                                                                -

 

 ان المرض الذي ٌؤدي الى اضرار بالكلٌتان وشبكٌة العٌن هو : -31

 الحساسٌة -داون                                                                       -

 التهاب المفاصل المزمن -                                                   السكري                 -
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 ان االمراض  التً لها اصل وراثً وبٌئً معا هً : -37

 تصلب الشراٌٌن -السكري                                                                          

 كل ما سبك -                                     مرض الشرٌان التاجً                   -

 

 اي من التالً تكون االستجابة االلتهابٌة غٌر مفٌدة للجسم : -33

 االنفلونزا -نزلة البرد                                                                                -

 السل -                                            الحساسٌة                                    -

 

 تحسسٌة شدٌدة :اي مما ٌلً ٌسبب ردود فعل  -34

 عث الغبار -حبوب اللماح                                                                             -

 الفول السودانً -الغبار                                                                                     -

 

 ان المرض الذي ٌضر بصمامات الملب وٌؤدي الى التسرٌب وعدم االغالق التام هو : -35

 الحمى الروماتٌزمٌة -                 التهاب المفاصل الروماتٌزمً                                             -

 الحساسٌة -داء الذئبة                                                                                    -

 

 ان االشخاص الذٌن ٌنتجون اجسام مضادة لبروتٌناتهم الخاصة مصابون ب : -36

 مرض مناعة ذاتٌة -حساسٌة                                                                               -

 ال شئ مما سبك -مرض مزمن                                                                          -

 

 ة الجسم هو :ان المرض الذي تهاجم فٌه االجسام المضادة الذاتٌة انوٌ -37

 الحمى الروماتٌزمٌة -التهاب المفاصل الروماتٌزمً                                                        -

 فرط الحساسٌة -داء الذئبة                                                                              -

 

 طاء جدار خلٌة البكترٌا هو :ان اللماح الذي ٌتضمن اجزاء من غ    -38

-DPT                                                                                   -MMR  

-HIB                                                                                    -HBV  

 

 نشطة هو :فٌروسات غٌر  3ان التطعٌم الذي ٌحتوي على  -39

-DPT                                                                                  -MMR  

  HBV-شلل االطفال                                                                          -

 

 ان السبب االساسً فً ظهور اعراض الحساسٌة هً مادة : -41

 الهستامٌن -ن                                                                  االنترفٌرو-

 االنترلوكٌن -االجسام المضادة                                                            -

 

 ان التهاب المفاصل الذي لد ٌحدث لدى شخص مسن هو : -41

 التهاب المفاصل الروماتٌزمً-                                  التهاب المفاصل المزمن                -

      ال شئ مما ذكر-التواء المفاصل                                                            -

 

 اي من التالً ٌعتبر مرض مزمن : -47

-CAD                                                                       -السكري 

 تصلب الشراٌٌن -السرطان                                                                    -
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 من المشاكل التً ٌعانٌها المصابون باالٌدز : -43

 الكلفة العالٌة للعالج -                                                   االثار الجانبٌة للعالج                  -

 كل ما سبك -السالالت المماومة                                                                         -

 

 تكون التحصٌنات فاعلة بسبب : -44

 توفر مناعة سلبٌة -                                 وجود خالٌا ذاكرة                                -

 كل ما ذكر -تحوي اجسام مضادة                                                              -

 

 تشكل المادة المخاطٌة دفاعا ال نوعٌا عن طرٌك : -45

 تحلٌل مسببات المرض -          طرد مسببات المرض من الجسم                                        -

 افراز الساٌتوكٌنات -التماط مسببات المرض                                                             -

 

 تنشا االستجابة االلتهابٌة بسبب : -46

 الحمى -                                                                  افراز الساٌتوكٌن -

 جفاف االغشٌة المخاطٌة -مسببات المرض                                                                   -

 

 اي من التالً لٌس خلٌة لمفٌة : -47

 المساعدة  Tالخالٌا -                                  خالٌا الذاكرة                                 -

    Bالخالٌا -البلعمٌة الكبٌرة                                                                -

 

 اي من التالً ٌنتمل عبره فٌروس نمص المناعة البشري : -48

    مالمسة شخص مصاب -تنفس الهواء فً غرفة فٌها شخص مصاب                                -

 لسعات الحشرات -االشتران فً استخدام ابر تحت جلدٌة                                       -

 

 اي من التالً جزء من الدفاعات الالنوعٌة : -49

 االستجابة المناعٌة االولٌة -                                االستجابة االلتهابٌة                 -

 استجابة االجسام المضادة المتوسطة -االستجابة المناعٌة الثانوٌة                                         -

 

 اي من التالً ٌنطبك على افراز الهستامٌن من خالٌا موجودة فً الممرات االنفٌة : -51

 ٌتسبب فً انتفاخ الشعٌرات الدموٌة المجاورة -فعل على الحساسٌة                                 ٌحدث اثناء رد-

 كل ما سبك -لد ٌجعل االغشٌة المخاطٌة تزٌد من افرازها                      -

 

 االغشٌة المخاطٌة : -51

 طبمات طالئٌة رطبة ال تسمح لمعظم مسببات المرض ان تعبرها -

 ف االنف والفم والرئتٌن والمنوات الهضمٌة واالحلٌل تغلف تجاوٌ-

 تحتوي على غدد تفرز المادة المخاطٌة وهً سائل لزج ٌحتجز مسببات المرض -

 كل ما سبك -

 

 تشمل الدفاعات العامة : -57

 الماتلة  Tخالٌا -اغشٌة مخاطٌة                                                                               -

 اجسام مضادة -                                                                                  خالٌا لمفٌة -
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 كل ما ٌلً مزود باغشٌة مخاطٌة عدا : -53

 تجاوٌف االنف -المنوات الهضمٌة                                                                         -

 المنوات التنفسٌة -سطح الجلد                                                                                -

 

 عند بدء االستجابة االلتهابٌة : -54

 تزٌد نفاذٌة االوعٌة الدموٌة -ٌا المصابة بالمرض اشارات كٌمٌائٌة                 تحرر الخال-

 كل ما سبك -تموم خالٌا الدم البٌضاء بمهاجمة مسبب المرض                -

 

 عندما ٌحدث جرح : -55

 تحرر الخالٌا المصابة مواد كٌمٌائٌة تعزز االستجابة المناعٌة -

 لجرح ترتفع  درجة الحرارة حول ا-

 البٌضاء الى مكان االصابة تنتمل خالٌا الدم -

 كل ما ذكر -

 

 االحمرار واالنتفاخ اللذان ٌصاحبان االستجابة االلتهابٌة ٌنتجان من : -56

    نشاط البروتٌنات المكملة -افراز االجسام المضادة                                                        -

 لتل البكترٌا بواسطة الخالٌا الماتلة -تمدد االوعٌة الدموٌة المحلٌة                                                -

 

 اي من التالً ٌبتلع خالٌا غرٌبة : -57

-T                                                                           خلٌة -المساعدةB  

 جسم مضاد -                                                                          بلعمٌة      -

 

 اي من ما ٌلً لٌس له عاللة باالستجابة المناعٌة : -58

 البلعمٌات -                                                                             Bالخالٌا -

 الصفائح الدموٌة -                                                                             Tالخالٌا -

 

 التً تصادف مسبب المرض : Bعدد للٌل من الخالٌا  -59

 تبتلعها البلعمٌات الكبٌرة -لاتلة                                                     Tتتحول  الى خلٌة -

 تصبح خالٌا ذاكرة -لها بروتٌن فٌروسً على سطح غشائها الخلوي                         -

 

 : Bالخالٌا  -61

 تفرز االجسام المضادة -لد تبمى فً الدم لسنوات                                                -

 كل ما سبك -      المساعدة                                         Tتنبهها الخلٌة -

 

 التعرض فً المرة الثانٌة لمسبب المرض : -61

 ٌنبه خالٌا الذاكرة لكً تنمسم بسرعة -ٌؤدي الى انتاج سرٌع لالجسام المضادة                                 -

 كل ما سبك -ٌؤدي لتدمٌر مسبب المرض لبل الشعور باعراض المرض            -

 

 عن طرٌك لتل او اضعاف : ٌتم انتاج كل اللماحات -67

 مولدات الضد -الخالٌا البلعمٌة                                                                -

 مولدات الحساسٌة -مسببات المرض                                                              -
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 مى :استجابة جهاز المناعة لمسبب مرض غٌر مؤذ تس -63

 الحساسٌة -مرض مناعة ذاتٌة                                                                     -

 مرض مزمن -مرض اٌضً                                                                            -

 

 تحدث االصابة بمرض المناعة الذاتٌة عندما : -64

 ٌصاب الفرد بفٌروس -ادا للهستامٌن                                        تحرر الخالٌا مض-

 ٌستمبل الفرد دما غٌر متوافك مع دمه -ٌهاجم جهاز المناعة خالٌا الجسم نفسه                               -

 

 اي من التالً ٌصف فٌروس  نمص المناعة البشري : -65

 المساعدة  Tٌجتاح الفٌروس الخالٌا -عمله                ٌهاجم الفٌروس جهاز المناعة وٌبطل-

 كل ما سبك -المساعدة                            Tٌمتل الفٌروس خالٌا -

 

 ٌسبب فٌروس نمص المناعة مرض االٌدز عن طرٌك مهاجمة وتدمٌر : -66

 العدالت -المساعدة                                                               Tالخالٌا    -

 االجسام المضادة -                                                                            Bالخالٌا -

 

 الضعف الذي ٌحدثه مرض االٌدز سببه عدم لدرة جهاز المناعة على : -67

 انتاج اجسام مضادة - Tو Bتنشٌط الخالٌا -

 كل ما سبك -تعرف الخالٌا المصابة وتدمٌرها                                                 -

 

 اي مما ٌلً ٌسبب مرض الجدري : -68

 فٌروس -بكترٌا                                                                     -

 طحلب -                                                                فطر       -

 

 : Bالتهاب الكبد الوبائً اي التطعٌمات التالٌة تستخدم للولاٌة من  -69

-DPT                                                                               -MMR  

-HIB                                                                                -HBV  

 

 اي مما ٌلً مرتبط بالمناعة النوعٌة : -71

 الدموع -الخالٌا اللمفٌة                                                                  -

 الزٌوت الجلدٌة -االهداب                                                                         -

 

 اي من مسببات االمراض التالٌة ٌسبب شلل االطفال : -71

 الفطر -البعوض                                                                 -

 الفٌروس-                                              البكترٌا                    -

 

 : Bاي من التطعٌمات التالٌة ٌستخدم لمرض االنفلونزا النوع  -77

 

DPT                                                                               -MMR  

-HIB                                                                                -HBV  
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 اي مما ٌلً ال ٌعد من المناعة غٌر المتخصصة : -73

 الحواجز الكٌمٌائٌة -الدفاع الخلوي                                                                  -

 االجسام المضادة -         الدموع                                                                 -

 

 اي مما ٌلً ال ٌعد من المناعة المتخصصة : -74

  Tالخالٌا -االجسام المضادة                                                              -

 الدموع -                                                                       Bالخالٌا -

 

 فرط الحساسٌة ٌصاب الشخص ب : فً صدمة -75

 التهاب المفاصل -حالة من الغٌبوبة                                                                     -

 صعوبة فً التنفس -                                                                      حمى ولشعرٌرة -

 

 االصابة بمرض معد :اي مما ٌلً ٌصف سبب  -76

 مسبب مرض ٌسبب فشل جهاز المناعة -

 مسبب مرض ٌؤدي الى اضطراب فً اتزان الجسم الداخلً -

 نالل ٌسبب فشل جهاز المناعة -

 نالل ٌؤدي الى اضطراب فً اتزان الجسم الداخلً -

 

 ؟ Bاي مما ٌلً ٌستعمل للولاٌة من االنفلونزا نوع  -77

-DPT                                                                          -HIB  

-MMR                                                                        -HBV  

 

 اي من االمراض التالٌة ال ٌمكن عالجه بالمضادات الحٌوٌة : -78

 االنفلونزا -               التهاب المصبات الهوائٌة                                       -

 تمرح الحلك -السٌالن                                                                          -

 

 ما سبب افراز االنترفٌرون فً الجسم : -79

 ٌا البكترٌا المسببة لمرض السحا-فٌروس جدري الماء                                                   -

 خلٌة دم بٌضاء -البروتٌن المتمم                                                        -

 

 ٌتم انتاج الخالٌا اللمفٌة فً : -81

 العمد اللمفٌة -الطحال                                                                    -

 نخاع العظم االحمر -اللوزتٌن                                                                  -

 

 اي من الطعوم التالٌة ٌستخدم ضد مرض التٌتانوس : -81

-DPT                                                                             -HIB  

-HBV                                                                            -MMR  

 

 ٌفرز االنترفٌرون من الخالٌا المصابة بالفٌروس وٌساعد على : -87

 حماٌة الخالٌا المجاورة -تكاثر الخلٌة اللمفٌة                                                                   -

 تحفٌز االستجابة المناعٌة -                                                                       Bتنشٌط الخالٌا -
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 ( :علل ما ٌلً تعلٌال علمٌا دلٌما : 7س

 ال ٌمكن تطبٌك فرضٌة كوخ الثالثة على البشر  -1

........................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................... 

 لتً تعٌش على جلدنا و فً المنوات الهضمٌة تعتبر مفٌدة البكترٌا ا -7

........................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................... 

 

 ال ٌمكن ان تنمى الفٌروسات فً مستنبت نمً بوسط صناعً  -3

........................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................... 

 

 ال تحدث كل اعراض المرض بفعل مسببات المرض فمط -4

........................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................... 

 

 اصبحت كثٌر من البكترٌا مماومة للمضادات الحٌوٌة  -5

........................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................... 

 

 ٌفرز  فطرالبنسٌلٌوم مادة البنسلٌن  -6

........................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................... 

 الوشٌمً خطٌر جدا  االصابة ببكترٌا التسمم -7

........................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................... 

 ال ٌختفً مرض التٌتانوس رغم وجود تطعٌم له -8

........................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................... 

 تسمى المناعة الالنوعٌة بهذا االسم  -9

........................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................... 

 

 االنترفٌرون ٌمنع التضاعف الفٌروسً  -11

........................................................................................................................... 
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 ٌعتبر المخاط حاجزا والٌا  -11

........................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................... 

 

 للبروتٌنات المكملة اهمٌة كبٌرة  -17

........................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................... 

 

 ازالة اللوزتٌن لد ٌؤثر على مناعة االنسان سلبا  -13

.......................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................... 

 

 بالمساعدة  Tتسمى الخلٌة  -14

........................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................... 

 

 ن اهمٌة للولاٌة من االمراض للتحصٌ -15

......................................................................................................................... 

 

......................................................................................................................... 

 االستجابة المناعٌة الثانوٌة الوى من االولى  -16

.......................................................................................................................... 

 

......................................................................................................................... 

 

 المساعدة  Tالبشري الخلٌة ٌصٌب فٌروس نمص المناعة  -17

......................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................... 

 

 تنخفض مناعة الشخص المصاب بفٌروس نمص المناعة البشري تدرٌجٌا مع الولت  -18

........................................................................................................................ 

 

........................................................................................................................ 

 

 ٌعانً المصابون بفٌروس نمص المناعة البشري من مشكالت عدة  -19

.......................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................... 
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 مراض المزمنة حدوث اال -71

........................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................... 

 

 نكسً )المزمن (االشخاص بعمر اصغرلد ٌصٌب التهاب المفاصل الت -71

........................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................... 

 

 حدوث مرض السكري  -77

........................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................... 

 

 حدوث االورام السرطانٌة  -73

........................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................... 

 لد ال تكون االستجابة االلتهابٌة مفٌدة دائما  -74

........................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................... 

 

 حدوث ضٌك فً التنفس لدى المصابون بصدمة فرط الحساسٌة  -75

........................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................... 

 

 تحتاج صدمة فرط الحساسٌة الى تدخل طبً عاجل  -76

........................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................... 

 

 حدوث امراض المناعة الذاتٌة  -77

........................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................... 

 

 تتاثر صمامات الملب فً مرض الحمى الروماتٌزمٌة  -78

......................................................................................................................... 

 

......................................................................................................................... 
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 ثالثا : اجب عن االسئلة الممالٌة التالٌة :

بعد تناوله وجبة  ولعت حالتً وفاة فجاة اثارت الفزع فً للوب سكان الحً فمد مات شاب فً ممتبل العمر مٌتا فً مطبخه

الغداء كما عثر ساعً البرٌد على امراة فً منتصف العمر مٌتة فً حدٌمة منزلها ,استبعدت فكرة وجود لاتل متسلسل بعدما 

 اشار الخبٌر الطبً الى انتفاخ حلك الضحٌتٌن و ظهور اعراض لصدمة فرط التحسس مثل ضغط الدم المنخفض بشكل خطٌر 

 ؟لها االول المثٌرة للحساسٌة رد فعل تحسسً مباشر بعد التعرض لماذا ال تثٌر بعض المواد  -1

................................................................................................................................. 

 

................................................................................................................................. 

 متى ٌحدث فرط افراز الهستامٌن ؟ -7

................................................................................................................................. 

 

................................................................................................................................. 

من المواد التً تسبب فرط الحساسٌة سم النحل ,الفول السودانً ,البنسلٌن ,المطاط كون فرضٌة حول السبب فً  -3

 وفاة الضحاٌا الشاب والمراة ؟

................................................................................................................................. 

 

................................................................................................................................. 

 نزل الضحٌة المراة وجدو علبة ابٌنفرٌن تستخدم لمنع حدوث صدمة فرط الحساسٌة عندما بحث المحممون فً م -4

 تحتوي على جرعات محددة من االبٌنفرٌن جاهزة للحمن ارسم دائرة حول تاثٌر االبٌنفرٌن بعد حمنه فً الجسم 

 ارتخاء العضالت فً الممرات الهوائٌةٌؤدي الى -ٌمتل االلم                                                            -

 ٌهدئ الشخص -ٌخفض ضغط الدم ومعدل النبض                                  -

 

 بٌن التدابٌر الولائٌة التً كان ٌمكن للضحاٌا اتخاذها لمنع حدوث صدمة فرط الحساسٌة  -5

................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................. ,... 

 

 

 : استخدم الشكل التالً لالجابة عن االسئلة 

 

                                   

  لارن بٌن االستجابة االولٌة والثانوٌة لمولد الضدx  حدد الولت الالزم لحدوث 

 كل استجابة وشدة كل منهما والفترة الزمنٌة التً تستمر فٌها كل استجابة ؟

            .............................................................................................. 

            .............................................................................................. 
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 : استخدم الشكل التالً لالجابة عن االسئلة 

  حلل البٌانات فً الرسم البٌانً لتفسٌر سبب اعتبار طعم فٌروسvaricella  اجراء فعاال ضد جدري الماء 

 

............................................................................................. 

 

............................................................................................. 

 

............................................................................................. 

 

 

 

 

 : ول التالً بما ٌناسب :ااكمل الجدرابعا     
 الوظيفت  الووقع العضو 

 على امتداد االوعٌة اللمفٌة  العقذ اللوفيت 
 
 

1- 

 -7 اللوزتاى 

 
 

3- 

ٌخزن خالٌا الدم ,ٌحلل الخالٌا التالفة  -5 -4
,وٌستجٌب لوجود المواد الغرٌبة فً 

 الدم 

 -6 الغذة السعتريت 

 
 

 

 يُبعخ اٌجبثٍخ  يُبعخ سهجٍخ  الوصف 

رحذس عُذيب ٌسزقجم يخهىق حً اجسبيب يؼبدح يٍ 

 يخهىق حً اخر .

  

 رحذس َزٍجخ االطبثخ ثبنًرع 

 

  

 رحذس ثعذ رعرع انجسى نًسجت انًرع 

 

  

 رحذس عُذيب رحقٍ االجسبو انًؼبدح 

 

  

رحذس عُذيب رُزقم االجسبو انًؼبدح يٍ جسى االو 

 انى انجٍٍُ عجر انًشًٍخ 

  

                                                                                                         

 يُبعخ َىعٍخ  يُبعخ الَىعٍخ  انًفردح 

   االهذاة فً يًراد انزُفس 

   افراز انًعذح نحًغ انهٍذروكهىٌك 

   االَزرفٍروٌ 

   االجسبو انًؼبدح
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 خامسا :اكتب الحرف الذي ٌشٌر الى االجابة الصحٌحة فً الفراغ المخصص :

 2القائوت  1القائوت 

 الحواجس الكيويائيت  -1
 هنع الوخلوقاث الغريبت هي دخول الجسن  -2
 خاليا الذم البيضاء  -3
 البروتيناث الوتووت  -4

a- الزٌوت الجلدٌة 

B- االفرازات المخاطٌة 

c- عملٌة البلعمة 

d- بالزما الدم 

 2القائوت  1القائوت 

غذح رقع فىق انقهت رعًم عهى رُشٍؾ َىع خبص  -5

 يٍ انخالٌب انهًفٍخ 
َىع يٍ انخالٌب انهًفٍخ ٌررجؾ ثبنخالٌب االكىنخ  -6

 انكجٍرح ويىنذ انؼذ عهى سطحهب 
خالٌب رعٍش فزراد ؽىٌهخ ثعذ رعرػهب نًىنذ انؼذ  -7

 فً اثُبء االسزجبثخ انًُبعٍخ االونٍخ 

A-  الخالٌاT  الماتلة 
B-  خالٌا الذاكرة 
C-  الخلٌةT  المساعدة 
D-  الغدة الزعترٌة 

 

 :تولع االجابات لالسئلة التالٌة : سادسا 

شعرت علٌاء بالمرض فذهبت لزٌارة الطبٌب فشخص حالة علٌاء لبل التحدث معها حول حالتها او حول العالج  -1

 ,اي العبارات التالٌة لالها الطبٌب :المحتمل 

  ًانت مصابة بعدوى بكتٌرٌة سبب مرض الٌم االنحالل 

  ًانت مصابة بالجدري وهو مرض وراث 

  انت مصابة بالرشح العادي وهو مرض معدي ال ٌعالج باالدوٌة 

  انت مصابة بفٌروس االنفلونزا وهو مرض غٌر معدي وٌعالج باالدوٌة 

 

تثٌر االمراض التً تحدث فً فصل الشتاء مثل الرشح واالنفلونزا وامراض اهتمام احمد فمرر احمد البحث فً  -7

جهازه المناعً فً مماومة من معرفة افضل الطرائك لمساعده الدفاعات االساسٌة لجهازه المناعً لٌتمكن 

 االمراض اي الحمائك التالٌة سٌجدها احمد فً بحثه :

 خالٌا دم حمراء خاصة لمكافحة العدوى ٌمكن للنخاع العظمً ان ٌنتج -

 تحتوي الدموع على حمض الهٌدروكلورٌن المخفف لمتل البكترٌا والفٌروسات فً العٌن -

 النسان خط الدفاع االول للجسم ضد غزو المخلولات الحٌة الدلٌمة ٌشكل جلد ا-

 ٌستخدم الجهاز اللمفً مواد كٌمٌائٌة لمتل المخلولات الحٌة الدلٌمة فً الدم -
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:اكمل خارطة المفاهٌم التالٌة المتعلمة بالمرض لد تستخدم هذه المفردات اكثر من  سابعا

 مرة :
 Tالخالٌا –اختالالت جٌنٌة –الجٌنات –المرض –الماتلة  Tالخلٌة –الساٌتوكٌنات –نوالل –االجسام المضادة )

 مسببات المرض (–المساعدة 

 

 

 

 ٌمكن ان ٌسببه                                              

 

  

 

 ٌسببه اختالالت وراثٌة فً  

                              ٌمكن ان تنتقل بواسطة              ٌتم هضمها فً الجسم بواسطة                                                                        

 

 

 التً تتحد مع 

 

 

 التً تحفز  

 

 

 

 

 النتاج                                                                    التً تقضً على مسببات وتطلق          

 

 

 

 

6- 

2- 3- 

5- 

 الخالٌا البلعمٌة  -4

1- 

 -B  7الخالٌا 

8- 
9- 
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 سوم التالٌة ثم اجب عن االسئلة :: تمعن الر ثامنا

  اكتب اسماء التراكٌب المشار 

 الٌها باالرلام :

1- ...................... 

7- ...................... 

3- ...................... 

4- ...................... 

5- ...................... 

 

  صف ما ٌحدث فً الخطوةB ؟ 

.................................... 

 

.................................... 

 

.................................... 

 

  ما هً وظائف التراكٌب المشار 

 ؟ 3الٌها بالرلم  

          ........................................ 

         .......................................... 

         ......................................... 

 

  ؟ 4ما هً اهمٌة المادة رلم 

.......................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................... 

 الرسم التالً والذي ٌبٌن اعضاء الجهاز اللمفً ثم اجب عن االسئلة :*تمعن 

 * اكتب اسماء التراكٌب المشار الٌها باالحرف :

A- ............................. 

B-.............................. 

C-..............................  

D -............................. 

 

 حدد وظٌفة :

 :........................................  C*التركٌب 

........................................................ 

........................................................ 

 :.......................................... Aالتركٌب 

........................................................ 
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 : تمعن الرسم التالً والذي ٌبٌن تركٌب الجسم المضاد ثم اجب عن االسئلة 

 : اكتب اسماء التراكٌب المشار الٌها بالحروف 

A -............................... 

B-................................ 

C-................................ 

 

 ًوظائف االجسام المضادة ؟ ما ه 

............................................................................................... 

 

............................................................................................... 

 مم ٌتكون الجسم المضاد ؟ 

.......................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................... 

  التركٌب ؟اي خلٌة تكون هذا 

........................................... 

 :  تمعن الشكل التالً ثم اكتب اسماء واهمٌة او اضرار  التراكٌب 
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   ى مجموعة امراض غٌر معدٌة تنتمً التالٌة والذي ٌبٌن امراض ثم اكتب اسبابها و صنفها التمعن االشكال 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 : اكمل الجداول التالٌة بما ٌناسب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم المرض :

 نوعه :

 اسبابه :

 

 اسم المرض :

 نوعه :

 اسبابه :

 

 اسم المرض :

 نوعه :

 اسبابه :
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 :تمعن الشكل التالً والذي ٌبٌن فرضٌات كوخ ثم اجب عن االسئلة :تاسعا
 ما الممصود بفرضٌات كوخ ؟ -79

......................................................... 

 

......................................................... 

 اكتب الخطوات المشار الٌها باالرلام فً الصور ؟ -31

......................................................... 

 

......................................................... 

 

......................................................... 

 

......................................................... 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________ 
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 :اكمل خارطة المفاهٌم بما ٌناسب :عاشرا
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ببات االمراض ثم اجب عن االسئلة :تمعن الصور التالٌة والتً تبٌن طرائك انتمال مسحادي عشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المستودع :....................................

 هو ثالثة انواع :                 

   

 مثل : مثل : مثل :

1 

4 

3 

2 
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 : اكتب اسماء الطرق المشار الٌها باالرلام 

1- ......................................... 

7- ......................................... 

3- ......................................... 

4- ......................................... 

 

  ؟..................................................................................... 1اعط امثلة المراض تنتمل بالطرٌمة 

  ؟..................................................................................... 4اعط امثلة المراض تنتمل بالطرٌمة 

 لماذا ٌجب تنظٌف الصحون وادوات الطعام جٌدا؟ 

................................................................................................................................. 

 

................................................................................................................................. 

  علل :ٌعد التخلص االمن من براز االنسان احد االهداف االساسٌة لمحطات معالجة المجاري 

 

................................................................................................................................. 

 

................................................................................................................................. 

________________________________________________________________________ 

 

 

 طرق لمعالجة االمراض ومكافحتها :3عشر:اكتب  الثانً

 ................................................................................................................................. 

 

 

 ................................................................................................................................. 

 

 

 ................................................................................................................................. 

 

 عشر:كٌف ٌتم مرالبة انتشار امراض محددة ومعرفة مدى انتشارها؟ الثالث
................................................................................................................................. 

 

................................................................................................................................. 

 

 عشر: مٌز بٌن الوباء والمرض المستوطن والوباء المنتشر ؟ الرابع
................................................................................................................................. 

 

................................................................................................................................. 

 

................................................................................................................................. 

 

 

www.almanahj.com



 

23 
 

 :اكتب طرٌمة انتمال االمراض التالٌة :عشر الخامس

 انطرٌقخ انًرع

  سعفخ انقذو

  انجذٌري انًبئً

  انًالرٌب

  يرع انالٌى

  االَفهىَسا

 

 عشر :اجب عن االسئلة الممالٌة التالٌة :السادس 

بالبكترٌا بدل من ان  كٌف ٌمكن لتناول االسبرٌن الهادف الى خفض الحمى ان ٌبطئ من تعافٌن من اصابتن -1

 ٌسرعه ؟

............................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................... 

 ما هً اهمٌةازدٌاد نفاذٌة الشعٌرات الدموٌة فً االستجابة االلتهابٌة ؟ -7

............................................................................................................................... 

 

................................................................................................................................ 

 التً تشكو من عٌوب هً السبب االولى فً امراض المناعة ضد الذات ؟ Bام  Tاتتولع ان ان تكون الخالٌا  -3

................................................................................................................................. 

 

................................................................................................................................. 

 االولً للوفاة ؟هل فٌروس االٌدز هو السبب  -4

................................................................................................................................. 

 

................................................................................................................................. 

خضع شخص الختبار اجسام مضادة لفٌروس نمص المناعة وكانت النتٌجة اٌجابٌة ) مصاب بالفٌروسات (بعد  -5

 ستة اشهر على تلمٌه العدوى ولكن كانت النتٌجة سلبٌة بعد مرور ست سنوات على االصابة فسر ذلن ؟

................................................................................................................................. 

 

................................................................................................................................. 

 

 عة البشري من خالل زرع االعضاء او زرع الجلد ؟هل ٌمكن ان ٌتعرض الناس لالصابة بفٌروس نمص المنا -6

................................................................................................................................. 

 

................................................................................................................................. 

 هل االبحاث حول اللماحات تفٌد فً الولاٌة من االمراض المناعٌة الذاتٌة ؟ -7

................................................................................................................................. 

 

................................................................................................................................. 
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 عشر :اكتب المصطلح العلمً فً المكان المناسب :السابع 

 انزعرٌف  انًظطهح 

 مرض ٌحدث نتٌجة انتمال مسبب مرض من كائن حً الخر  

 عوامل تسبب االمراض المعدٌة  

 عالم اسس خطوات تجرٌبٌة لتحدٌد مسببات المرض  

 مستنبت ٌحتوي على نوع واحد فمط من الكائنات الدلٌمة  

 مصدر لمسبب المرض موجود فً البٌئة  

 شخص لادر على نمل مسبب المرض دون ان تظهر علٌه اعراض المرض  

 االمراضالمستودعات الرئٌسٌة لمسببات  

 اكثر النالالت انتشارا  

 مواد كٌمٌائٌة تنتجها البكترٌا تنتمل عبر مجرى الدم وتدمر اجزاء عدٌدة فً الجسم  

 امراض موجودة باستمرار وبكمٌات صغٌرة داخل الجماعة االحٌائٌة 

 تفش ضخم لمرض معٌن فً منطمة ما  

 انتشار وباء على نطاق واسع فً منطمة كبٌرة مثل دولة او لارة  

 مادة لد تمتل الكائنات الدلٌمة او تعٌك نموها  

 مادة ٌفرزها فطر البنسٌلٌوم  

 بكترٌا مماومة للعدٌد من المضادات الحٌوٌة وتسبب مشكلة عالجٌة  

 نوع مناعة ال ٌستهدف مسبب مرض محدد  

 بروتٌن موجود فً بالزما الدم 71سلسلة مكونة من  

 بروتٌن تفرزه الخالٌا المصابة بالفٌروسات لحماٌة الخالٌا المجاورة  

 جهاز وظٌفته المناعة النوعٌة  

 تتفاعل بشكل محدد مع مولد ضد غرٌب  Bبروتٌنات تنتجها الخالٌا اللٌمفٌة  

 مادة غرٌبة عن الجسم تسبب استجابة مناعٌة  

  Bخلٌة تنشط الخلٌة  

 الماتلة  Tمادة كٌمٌائٌة تطلمها الخلٌة  

 استجابة الجسم االولى لغزو مسبب المرض  

 حماٌة مؤلتة للجسم عن طرٌك نمل االجسام المضادة من شخص الخر  

 التعرض المتعمد للجسم الى مولد ضد مٌت او ضعٌف  

 المساعدة Tٌصٌب الخالٌا  RNAفٌروس ذو حمض نووي  

 امراض تنتج عن تلف فً جزء من الجسم نتٌجة لعملٌة الشٌخوخة الطبٌعٌة  

 مرض ٌحدث بفعل خطا فً احد المسارات الكٌمٌائٌة الحٌوٌة  

 االستجابة لمولدات الضد البٌئٌة  

 مرض ٌهاجم فٌه جهاز المناعة المفاصل  

 رد فعل تحسسً شدٌد ٌؤدي الى االختناق دون تدخل طبً عاجل  
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 السؤال السابع عشر :اكمل جدول الممارنات التالً :

 وجه انًقبرَخ  انًُبعخ انالَىعٍخ  انًُبعخ انُىعٍخ 

  

 
 الموة

  
 

 سرعة االستجابة 

  

 
 خط الدفاع )اول اوثانً(

  المناعة الفاعلة  انًُبعخ انسهجٍخ 

  

 
 طرٌمة الحصول علٌها 

  
 

 تكون خالٌا الذاكرة 

  االستجابة المناعٌة االولٌة  االسزجبثخ انًُبعٍخ انثبَىٌخ 

 المفهوم   
 

 الموة والسرعة   

 

 كمٌة االجسام المضادة   
 

  الخالٌا البلعمٌة   انقبرهخ   Tانخهٍخ 

طرٌمة التخلص من مسبب   
 المرض 

  امراض المناعة الذاتٌة  انحسبسٍخ 

 السبب   

 

  التهاب المفاصل المزمن  انزهبة انًفبطم انرويبرٍسيً 

 نوع المرض غٌر المعدي  

 

  السل  انًالرٌب 

 نوع مسبب المرض   
 

 طرٌمة االنتمال   
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 االجابات :

 س1 ( :

التٌتانوس -6البشرٌة                -5اولً            -4بكترٌا مرض الزهري       -3بكترٌا       -7السل       -1  

المكورات -11كل ما ذكر          -11مستوطنة         -9التسمم الوشٌمً              -8حمى النٌل الغربً         -7

 المساعدة  t-16الخالٌا البلعمٌة    -15الجلد            -14كل ما سبك         -13 االختٌار الثالث  -17العنمودٌة        

 الغدة الزعترٌة   -71الجلد        -71المخاط          -19االنترفٌرون           -18البروتٌنات المكملة      -17

 التحصٌن -76الماتلة           t-75               خفٌفة   7ثمٌلة و7-74كل ما سبك            -73اللوزتٌن             -77

 اللوكٌمٌا -31مرض السكري       -79          تٌبس الشراٌٌن -78على سطحها              +CD4لوجود المستمبل -77

الحمى  -35الفول السودانً         -34الحساسٌة            -33كل ما سبك        -37السكري                -31

 الروماتٌزمٌة 

التهاب -41الهستامٌن       -HIB            39-MMR       41-38داء الذئبة            -37مرض مناعة ذاتٌة      -36

التماط مسببات -45وجود خالٌا ذاكرة       -44كل ما سبك           -43لشراٌٌن         تصلب ا-47المفاصل المزمن      

 االشتران فً استخدام ابر تحت جلدٌة -48البلعمٌة الكبٌرة         -47مسببات المرض          -46المرض      

 سطح الجلد -53اغشٌة مخاطٌة       -57كل ما سبك    -51كل ما سبك         -51االستجابة االلتهابٌة          -49

 الصفائح الدموٌة -58بلعمٌة             -57تمدد االوعٌة الدموٌة المحلٌة        -56كل ما ذكر    -55كل ما سبك        -54

 الحساسٌة -63مسببات المرض    -67كل ما سبك          -61كل ما سبك      -61تصبح خالٌا  ذاكرة        -59

 كل ما سبك  -67المساعدة         Tالخالٌا -66كل ما سبك          -65ٌهاجم جهاز المناعة خالٌا الجسم نفسه       -64

 االجسام المضادة -HIB      73-77فٌروس          -71الخالٌا اللمفٌة         -HBV     71 -69فٌروس             -68

  HIB-77مسبب مرض ٌؤدي الى اضطراب فً االتزان الداخلً     -76س      صعوبة فً التنف-75الدموع         -74

حماٌة الخالٌا -DPT     87-81نخاع العظم االحمر   -81فٌروس جدري الماء    -79االنفلونزا )النه فٌروس(  -78

 المجاورة 

 : اجابة علل : 7س

 .النه عمل غٌر اخاللً او لانونً ان نصٌب انسان سلٌم بالمرض عمدا  -1

حٌث تمنع مسببات االمراض من النمو والتضاعف فً جسمنا وكذلن تهضم البكترٌا التً تعٌش على جلدنا زٌوته  -7

 لتنتج احماضا تعٌك نمو مسببات المرض 

الن الخالٌا المستنبتة ضرورٌة لنمو الفٌروسات وبالتالً لن تكون المستبتات نمٌة النها ستحتوي على الفٌروس  -3

 وخالٌا العائل 

 الن هنان اعراض ٌحفزها جهاز المناعة مثل السعال و العطاس او االحمرار  -4

بسبب االستخدام الواسع االنتشار للمضادات الحٌوٌة وبفعل االنتخاب الطبٌعً حٌث تبمى بعض البكترٌا ذات  -5

الى االجٌال التنوعات المفضلة على لٌد الحٌاة عند وجود مضاد حٌوي معٌن وتتكاثربسرعة فائمة  وتنمل تنوعاتها 

 التالٌة وبالتالً ٌزداد عدد البكترٌا المماومة للمضاد الحٌوي بسرعة كبٌرة .
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 لٌمتل البكترٌا المتنافسة التً تنمو على مصدر غذاء الفطر -6

النها تنتج سما ٌشل االعصاب ولد ٌؤدي سم البكترٌا الوشٌمٌة الى اصابة االنسان بالمرض حتى فً حال عدم  -7

 وجود البكترٌا 

الكزاز من انواع البكترٌا الموجودة عادة فً التربة وستتواجد دائما فً التربة وتصٌب االنسان عند تلوث الن  -8

 الجروح العمٌمة .

 النها ال تستهدف مسبب مرض محدد فهً تحمً الجسم من اي مسبب مرض ٌواجهه- -9

مما ٌمنع التضاعف الفٌروسً فً النه ٌرتبط بالخالٌا المجاورة وٌحفزها على انتاج بروتٌنات مضادة للفٌروسات  -11

 الخالٌا .

 النه ٌمنع البكترٌا من االلتصاق بالخالٌا الظهارٌة الداخلٌة . -11

النها تعمل  على تنشٌط الخالٌا البلعمٌة ومساعدتها فً االرتباط بمسبب االمراض بطرٌمة افضل وتكون بعضها  -17

ٌدمر مسبب المرض فٌتدفك المائع الى داخل مركبا فً الغشاء البالزمً لمسبب المرض ثم ٌكون المركب ثمبا ف

 خلٌة مسبب المرض فٌنفجر.

 النها تكون طبمة حامٌة من االنسجة اللمفٌة بٌن التجاوٌف االنفٌة والفموٌة . -13

 الماتلة  Tالتً تنتج االجسام المضادة وتنشط الخلٌة  Bالنها تنشط الخلٌة  -14

ٌا ذاكرة مناعٌة تكون مستعدة لالستجابة اذا ما دخل النه ٌؤدي الى تطوٌر استجابة مناعٌة اولٌة وتكوٌن خال -15

 مسبب المرض نفسه الحما وتحمً الجسم من احتمال تطور المرض .

بسبب وجود خالٌا الذاكرة التً تكونت منذ التعرض االول لمسبب المرض التً تكون مستعدة لالستجابة بسرعةاذا  -16

اكثر من االستجابة االولى وتمضً بسرعة على مسببات ما دخل مسبب المرض نفسه الحما  و تنتج اجسام مضادة 

 المرض .

 خارج غشائها البالزمً والذي ٌستطٌع الفٌروس ان ٌتعرف علٌه و ٌرتبط به  +CD4النها تحتوي على المستمبل  -17

المساعدة والتً تتحول الى مصانع للفٌروس ومع مرور الولت ٌمل عددها تدرٌجٌا فتنخفض  Tالنه ٌصٌب الخالٌا  -18

 ناعة .الم

 النهم ٌعانون من :السالالت المماومة والعمالٌر باهضة الثمن و االثار الجانبٌة  -19

 بسبب تلف فً الجسم نتٌجة لعملٌة الشٌخوخة الطبٌعٌة  -71

 بسبب الوراثة او مفاصل الشخص لد تعرضت الى ممدار زائد من االهتراء -71

 الجلوكوز الى خالٌا الجسم بشكل طبٌعًالٌنتج البنكرٌاس الكمٌة الصحٌحة من االنسولٌن وال ٌدخل  -77

فمدان التحكم بالجزٌئات المنظمة لبداٌة دورة الخلٌة ونهاٌتها مما ٌؤدي الى نمو غٌر طبٌعً للخالٌا وٌؤدي الى  -73

 االورام .ولد تسبب عوامل وراثٌة او بٌئٌة فً االصابة بالسرطان.

وٌسبب اعراض مزعجة وخطٌرة ضد غٌر مؤذٌة النه فً االمراض االلتهابٌة ٌستجٌب جهاز المناعة لمولدات  -74

 احٌانا .

بسبب افراز هائل للهستامٌن حٌث ٌؤدي الى انمباض العضالت الملساء الموجودة فً الشعب مما ٌعوق تدفك  -75

 الهواء الى الرئتٌن ومنهما.

 الن ردود فعل فرط الحساسٌة مهددة للحٌاة ونؤدي لالختناق  -76

 وٌنتجون اجساما مضادة لبروتٌناتهم الخاصة مما ٌضر بخالٌاهم .بعض االشخاص ٌطورون مناعة ذاتٌة  -77

النه مرض تهاجم فٌه االجسام المضادة صمامات الملب مما ٌؤدي الى عدم االغالق التام للصمام والتسرٌب اثناء  -78

 حركة الدم عبر الملب .

 

 ثالثا :
اجسام مضادة للٌل وتتكون اٌضا خالٌا التً تنشطت وانتجت  Bالنها استجابة مناعٌة اولٌة وٌكون عدد خالٌا -1

 ذاكرة 

المنشطة  Bوٌزداد عدد خالٌا بعد التعرض الثانً لحدوث استجابة مناعٌة ثانوٌة حٌث تكون سرٌعة وكبٌرة -7

 بالممارنة مع التعرض االول لمولد الضد .
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طعام ٌدخل فً تكوٌنه  الشاب :بسبب الفول السودانً حٌث لد ٌكون تناول شطائر زبدة الفول السودانً او اي-3

 الفول السودانً . اما المراة لد تكون لسعة النحل مسؤولة عن موت الضحٌة بسبب عملها فً الحدٌمة 

 

 ٌؤدي الى ارتخاء العضالت الملساء فً الممرات الهوائٌة -4

لطعام بالفول السودانً الشاب كان ٌمكن ان ٌتجنب تناول الفول السودانً وتفحص ملصمات الطعام لتعرف احتمالٌة تلوث ا-5

من االالت التً تستخدم فً التحضٌر اما المراة كان علٌها ان ترتدي مالبس والٌة مثل المبعة وشبكة الوجه و لمٌص طوٌل 

 االكمام ولفازات وسروال طوٌل .

 : اجابة الشكل 
الثانوٌة تحدث بسرعة اكبر تحدث كال من االستجابة االولٌة والثانوٌة نتٌجة للتعرض لمولد الضد .االستجابة 

 وتدوم مدة اطول واستجابة خالٌا جهاز المناعة بشكل اكبر من االولى .

 ) اجابة الشكل )لماح جدري الماء 

وانتاج  Bٌحتوي التطعٌم على فٌروس مضعف من جدري الماء وعندما ٌدخل اللماح الى الجسم ٌحفز تنشٌط خالٌا 

رة بسرعة اكبر وتستمر فترة اطول ومن دون التطعٌم لن ٌستجٌب جهاز خالٌا ذاكرة لذا ٌتم تفعٌل خالٌا الذاك

 المناعة بشكل كافً لمحاربة العدوى .

 

 رابعا :اكمل الجداول :
 ترشح السائل اللمفً وتخلصه من المواد الغرٌبة  -1

 بٌن التجاوٌف االنفٌة والفموٌة  -7

 تشكل طبمة حامٌة من االنسجة اللمفٌة تحمً تجاوٌف االنف والفم من مسببات المرض  -3

 الطحال  -4

 فً الجزء االٌسر العلوي من البطن  -5

 فوق الملب  -6

 . Tتنشٌط ونضج الخالٌا  -7

 يُبعخ اٌجبثٍخ  يُبعخ سهجٍخ  انىطف 

رحذس عُذيب ٌسزقجم يخهىق حً اجسبيب يؼبدح يٍ 

 يخهىق حً اخر .

  نعم 

 رحذس َزٍجخ االطبثخ ثبنًرع 

 

 نعم  

 رحذس ثعذ رعرع انجسى نًسجت انًرع 

 

 نعم 

 رحذس عُذيب رحقٍ االجسبو انًؼبدح 

 

  نعم

رحذس عُذيب رُزقم االجسبو انًؼبدح يٍ جسى االو 

 انى انجٍٍُ عجر انًشًٍخ 

  نعم 

                                                                                                         

 يُبعخ َىعٍخ  يُبعخ الَىعٍخ  انًفردح 

  نعم  االهذاة فً يًراد انزُفس 

  نعم  افراز انًعذح نحًغ انهٍذروكهىٌك 

  نعم االَزرفٍروٌ 

 نعم   االجسبو انًؼبدح
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 خامسا :

1-B    7-A     3-C     4-D        

5-D     6-T       7المساعدة-B  

 سادسا :

 االختٌار الثالث -7االختٌار الثالث                                   -1

 سابعا :

 المرض  -1

 مسببات المرض  -7

 اختالالت جٌنٌة  -3

 نوالل  -4

 الجٌنات  -5

 المساعدة  Tالخالٌا  -6

 الماتلة  Tالخالٌا  -7

 االجسام المضادة  -8

 ساٌتوكٌنات  -9

 

 ثامنا :
 ساٌتوكٌنات -4االجسام المضادة                -3المنشطة             Bالخلٌة -7مولد الضد المعالج              -1

  تمدم البلعمٌة مولد الضد للخلٌةT  المساعدة عن طرٌك ربطه بمستمبل على الخلٌةT  وٌساعد هذا المساعدة

 المساعدة على االنمسام  Tاالرتباط 

  االرتباط بالكائنات الدلٌمة وجعلها اكثر عرضة لعملٌة البلعمة و*بدء االستجابة االلتهابٌة وتعزٌز االستجابة

 الالنوعٌة 

  تمسٌم الخالٌا المناعٌة و توظٌفها فً مكان االصابة 

 

 تمعن الرسم )الجهاز اللمفً ( :
A –              الغدة الزعترٌة-B ائدة الدودٌة                   الزC-             الطحالD- نخاع العظم 

 : Cوظٌفة 

 ٌخزن الدم     *ٌدمر خالٌا الدم التالفة     *ٌحتوي على نسٌج لمفً ٌستجٌب للمواد الغرٌبة فً الدم              

  T: وتنشط الخالٌا  Aوظٌفة           

 تمعن رسم االجسام المضادة :         

A-         مولع ارتباط مولد الضدB-                 سالسل ثمٌلةC- سلسلة خفٌفة 

 الوظائف :

 االرتباط بالكائنات الدلٌمة وجعلها اكثر عرضة لعملٌة البلعمة .             
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 بدء االستجابة االلتهابٌة وتعزٌز االستجابة الالنوعٌة                

 تٌن ثمٌلة وسلسلتٌن خفٌفة من االحماض االمٌنٌة مم ٌتكون :سلسل            

  Bاي خلٌه تكونه :الخلٌة            

 

 اهمٌة واضرار التراكٌب :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 تمعن االشكال التالٌة ) االمراض (:

  ًتمعن االشكال  التالٌة والذي ٌبٌن امراض ثم اكتب اسبابها و صنفها الى مجموعة امراض غٌر معدٌة تنتم 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 بكترٌا الجمرة الخبٌثة :

تسبب مرض الجمرة الخبٌثة 

وهو مرض ممٌت للماشٌة 

 والبشر 

 فطر البنسٌلٌوم :

ٌفرزمادة البنسلٌن وهو مضاد 

حٌوي واسع االنتشار لقتل 

 البكترٌا 

 البكترٌا التً تعٌش على الجلد :

توفر الحماٌة ضد مسببات 

االمراض وتهضم زٌوت الجلد 

لتنتج احماض تعٌق نمو مسببات 

 المرض 

تنشٌط الخالٌا البلعمٌة ومساعدتها فً االرتباط -1

 بمسبب االمراض بطرٌمة افضل .

البالزمً لمسبب المرض ثم ٌكون تكون بعضها مركبا فً الغشاء -7

المركب ثمبا فٌدمر مسبب المرض فٌتدفك المائع الى داخل خلٌة 

 مسبب المرض فٌنفجر

التهاب المفاصل اسم المرض :

 الروماتٌدي

 التهابً )مناعة ذاتٌة(نوعه :

مهاجمة االجسام اسبابه :

 المضادة للمفاصل 

 سرطان الجلد اسم المرض :

 سرطانً نوعه :

فمد التحكم بالجزٌئات اسبابه :

 المنظمة لدورة الخلٌة 

 

مرض الشرٌان اسم المرض :

 التاجً 

 وراثً ) معمد (نوعه :

انسداد الشرٌان التاجً اسبابه :

 بفعل عوامل بٌئٌة ووراثٌة 
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 تاسعا :

 هً عبارة عن لواعد تثبت ان الكائن الحً ٌتسبب فً حدوث المرض 

  جدا ( :تتبع خطوات كوخ لحد الٌوم وهً ) حفظ بالتسلسل وهً مهمة 

 (:ٌجب عزل مسبب المرض المشكون فٌه عن العائل المصاب فً كل مرحلة من مراحل المرض  1الفرضٌة ) 

 (:ٌجب استنبات مسبب المرض فً مزرعة نمٌة فً بٌئة صناعٌة بالمختبر  7الفرضٌة ) 

ض عند زراعته (:ان مسبب المرض المشكون فٌه والوارد من المزرعة النمٌة ٌجب ان ٌسبب المر 3الفرضٌة ) 

 فً عائل جدٌد سلٌم .

(:عزل مسبب المرض المشكون فٌه من العائل الجدٌد وانماؤه فً مزرعة نمٌة وان ٌكون امتالكه  4الفرضٌة ) 

 لخصائص مسبب المرض االصلً نفسها امرا مؤكدا .

 عاشرا:اكمل خارطة المفاهٌم بما ٌناسب :
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حادي عشر :

 االتصال المباشر  -1

 االتصال غٌر المباشر عبر الهواء  -7

 االتصال غٌر المباشر بواسطة االشٌاء  -3

 النالالت  -4

  نزالت البرد وكثرة الوحٌدات المعدٌة 

  الالٌم –حمى النٌل الغربً –المالرٌا 

  حتى ال تنتمل مسببات االمراض الن مسببات المرض تبمى حٌة على ادوات ٌستخدمها البشر 

 : علل 

  وحتى ال تتلوث امدادات المٌاه بمسببات المرض وتنتمل الن الماء والغذاء الملوثٌن مستودعات لمسببات االمراض

 الى غذاء االنسان .

 

 

 

المستودع :مصدر لمسبب المرض موجود 

 ة وهو ثالثة انواع :فً البٌئ

 هو ثالثة انواع :                 

 اخرى حٌوانٌة  بشرٌة 

مثل 

:مرض 

 البرد

مثل 

:التٌتانوس 

تعٌش فً 

 التربة 

مثل 

:مرض 

 داء الكلب
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 الثانً عشر :

المضاد الحٌوي :احد انواع العمالٌر الطبٌة وهو عبارة عن مادة لد تمتل الكائنات الدلٌمة او تعٌك نموها مثل : البنسلٌن 

 الذي ٌفرز من فطر البنسٌلٌوم 

 مراض التً تتسبب فٌها االولٌات والفطرٌات .العوامل الكٌمٌائٌة :لعالج اال

 العمالٌر المضادة للفٌروسات :تستخدم لعالج حاالت العدوى واالنفلونزا عند كبار السن 

 الثالث عشر :
ٌستمبل مركز مكافحة االمراض والولاٌة منها معلومات من االطباء والعٌادات الطبٌة عن معدل حدوث امراض 

 اسبوعٌامحددة وٌنشر عنها تمرٌرا 

 

 الرابع عشر :

 انىثبء انًُزشر انىثبء االيراع انًسزىؽُخ

ايراع يىجىدح ثبسزًرار وثكًٍبد 

 طغٍرح داخم انجًبعخ االحٍبئٍخ

 يثم : َسالد انجرد

انتشار الوباء على نطاق واسع فً  تفش ضخم لمرض معٌن فً منطمة ما
منطمة كبٌرة مثل دولة او لارة او 

 العالم اجمع .

 

 عشر :الخامس 

 انطرٌقخ انًرع

 االتصال المباشر او االشٌاء الملوثة  سعفخ انقذو

 االتصال المباشر –المطرات  انجذٌري انًبئً

 النالل )بعوضة ( انًالرٌب

 النالل )لراد ( يرع انالٌى

 االتصال المباشر–المطرات  االَفهىَسا

 

 السادس عشر :
 الحرارة تنشط البلعمٌات وبالتالً خفض الحرارة سٌبطئ من عملٌة الشفاء  -1

 لتسمح لكرٌات الدم البٌضاء باالنتمال الى المنطمة المصابة -7

  Bالماتلة والخلٌة  Tهً السبب النها تنبه الخلٌة  Tالخالٌا  -3

 كال الن االٌدز ٌعد مرض ثانوي النه بسبب فشل جهاز المناعة سٌؤدي الى اصابة االنسان باالمراض الثانوٌة  -4

 النتاج االجسام المضادة للفٌروس  Bالمساعدة بشدة فلم ٌعد ٌجري تنبٌه الخلٌة  Tانخفض عدد خالٌا  -5

 خضع االعضاء الختبار .نعم توجد الفٌروسات داخل الخالٌا المصابة فً العضو او الجلد ولهذا ت -6

 كال النه فً حالة امراض المناعة الذاتٌة ٌهاجم جهاز المناعة خالٌا الجسم واللماح لن ٌمنع ذلن . -7

 

 السابع عشر :اكتب المصطلح العلمً فً المكان المناسب :

 انزعرٌف  انًظطهح 

 مرض ٌحدث نتٌجة انتمال مسبب مرض من كائن حً الخر  انًرع انًعذي 

 عوامل تسبب االمراض المعدٌة  انًرعيسجت 

 عالم اسس خطوات تجرٌبٌة لتحدٌد مسببات المرض  روثرد كىخ

 مستنبت ٌحتوي على نوع واحد فمط من الكائنات الدلٌمة  انًسزُجذ انُقً 
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 مصدر لمسبب المرض موجود فً البٌئة  انًسزىدع

 شخص لادر على نمل مسبب المرض دون ان تظهر علٌه اعراض المرض  انُبقم 

 المستودعات الرئٌسٌة لمسببات االمراض انجشرٌخ

 اكثر النالالت انتشارا  انًفظهٍبد 

 مواد كٌمٌائٌة تنتجها البكترٌا تنتمل عبر مجرى الدم وتدمر اجزاء عدٌدة فً الجسم  انسًىو

 باستمرار وبكمٌات صغٌرة داخل الجماعة االحٌائٌةامراض موجودة  االيراع انًسزىؽُخ

 تفش ضخم لمرض معٌن فً منطمة ما  وثبء

 انتشار وباء على نطاق واسع فً منطمة كبٌرة مثل دولة او لارة  وثبء يُزشر

 مادة لد تمتل الكائنات الدلٌمة او تعٌك نموها  انًؼبداد انحٍىٌخ

 مادة ٌفرزها فطر البنسٌلٌوم  انجُسهٍٍ

 بكترٌا مماومة للعدٌد من المضادات الحٌوٌة وتسبب مشكلة عالجٌة  انًكىراد انعُقىدٌخ 

 نوع مناعة ال ٌستهدف مسبب مرض محدد  يُبعخ ال َىعٍخ

 بروتٌن موجود فً بالزما الدم 71سلسلة مكونة من  انجرورٍُبد انًكًهخ

 بروتٌن تفرزه الخالٌا المصابة بالفٌروسات لحماٌة الخالٌا المجاورة  االَزرفٍروٌ 

 جهاز وظٌفته المناعة النوعٌة  انهًفً

 تتفاعل بشكل محدد مع مولد ضد غرٌب  Bبروتٌنات تنتجها الخالٌا اللٌمفٌة  االجسبو انًؼبدح

 مادة غرٌبة عن الجسم تسبب استجابة مناعٌة  يىنذ انؼذ

T  خلٌة تنشط الخلٌة  انًسبعذحB  

 الماتلة  Tمادة كٌمٌائٌة تطلمها الخلٌة  انسبٌزىكٍُبد

 استجابة الجسم االولى لغزو مسبب المرض  االسزجبثخ انًُبعٍخ االونٍخ

 حماٌة مؤلتة للجسم عن طرٌك نمل االجسام المضادة من شخص الخر  انًُبعخ انسهجٍخ

 التعرض المتعمد للجسم الى مولد ضد مٌت او ضعٌف  انزحظٍٍ 

 المساعدة Tٌصٌب الخالٌا  RNAفٌروس ذو حمض نووي  َقض انًُبعخ انجشري 

 امراض تنتج عن تلف فً جزء من الجسم نتٌجة لعملٌة الشٌخوخة الطبٌعٌة  االيراع انًسيُخ

 مرض ٌحدث بفعل خطا فً احد المسارات الكٌمٌائٌة الحٌوٌة  االٌؼً

 االستجابة لمولدات الضد البٌئٌة  انحسبسٍخ 

 مرض ٌهاجم فٌه جهاز المناعة المفاصل  انزهبة انًفبطم انرويبرٍذي

 رد فعل تحسسً شدٌد ٌؤدي الى االختناق دون تدخل طبً عاجل  طذيخ فرؽ انحسبسٍخ 

 

 

 

 

 

 

 

 السؤال الثامن عشر :اكمل جدول الممارنات التالً :

 وجه انًقبرَخ  انًُبعخ انالَىعٍخ  انًُبعخ انُىعٍخ 

 الل  اكثر
 

 الموة

 سرعة االستجابة  اسرع رسزغرق وقذ اؽىل نززطىر
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 اول ثبًَ
 

 خط الدفاع )اول اوثانً(

  المناعة الفاعلة  انًُبعخ انسهجٍخ 

َقم اجسبو يؼبدح يٍ اَسبٌ او حٍىاٌ انى 

 انجسى وهً حًبٌخ يؤقزخ 
التغرض لمرض معدي او التحصٌن الذي 

 ٌحفز استجابة مناعٌة اولٌة 
 

 طرٌمة الحصول علٌها 

 تتكون  ال رزكىٌ

 
 تكون خالٌا الذاكرة 

  االستجابة المناعٌة االولٌة  االسزجبثخ انًُبعٍخ انثبَىٌخ 

انزعرع انثبًَ نًىنذ انؼذاالسزجبثخ عُذ   المفهوم  االستجابة االولى لغزو مسبب المرض 

 

 الموة والسرعة  الل  اكثر
 

 كمٌة االجسام المضادة  الل اكثر 
 

  الخالٌا البلعمٌة   انقبرهخ   Tانخهٍخ 

تحٌط به وتبتلعه وتضفً علٌه صفات ذاتٌة  رررجؾ ثًىنذ انؼذ ورقزهه ورفرز انسبٌزىكٍُبد
 وتحلله بانزٌمات االجسام المحللة 

طرٌمة التخلص من مسبب 
 المرض 

  امراض المناعة الذاتٌة  انحسبسٍخ 

 السبب  تهاجم االجسام المضادة خالٌا الجسم  اسزجبثخ جهبز انًُبعخ نًىنذاد ػذ ثٍئٍخ 
 

  التهاب المفاصل المزمن  انزهبة انًفبطم انرويبرٍسيً 

 نوع المرض غٌر المعدي مزمن تنكسً انزهبثً ) يُبعخ رارٍخ (
 

  السل  انًالرٌب 

 نوع مسبب المرض  بكترٌا  اونً 
 

 طرٌمة االنتمال  المطرات  انجعىع انُبقم 
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