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إعداد األستاذ :بن خريف مصطفى
ثانوية الرائد بعرير محمد العربي
 -عين الملح -

رسخ معلوماتك في المناعة بطريقة مسلية وطريفة
هذا النص يتكلم عن االستجابة المناعية ،والمطلوب استبدال الكلمات المكتوبة بخط غليظ بما يقابلها من
معلومات المناعة بين القوسين.

مدينتنا المحصنة
مدينتنا ( )..............محصنة بأسوار عالية ( )..................................ال يقدر الغزاة اجتيازها (.)..............
كما أن أهلها يتعارفون فيما بينهم فقط ( )...........................وال يقبلون أي غريب ( )................ويعتبرونه
عدوا ،باستثناء أهالي مدينة أخرى يربطهما تاريخ مشترك (.).................
إلرساء األمن في المدينة ،الحركة منظمة فيها بدقة حيث يوجد نوعين من الطرق :طرق مدنية لنقل ما يحتاجه السكان
من أغذية وغيرها ( .)........................وطرق عسكرية لتنقل كتائب الجيش ( )..........................توصل بين
الثكنات العسكرية ( )...........................................................المتوزعة في مناطق استراتيجية لتسهيل أي
تدخل عسكري ( .)..............................كما أنه يوجد في المدينة مدرستين لتدريب الجنود
( ،).....................................يتعلمون فيهما التفريق بين أهل المدينة والغرباء (.).................................
ُيهدَ م أحيانا جزء من األسوار ( )...............ويتسلل منه الغرباء ،فيجدون خلفها مباشرة جنودا متأهبين ال يحملون أي
أسلحة نوعية ولكنهم أقوياء البنية ( ،).....................يهاجمون العدو ويقضون عليه بسرعة دون حدوث اضطراب
( .)......................أحيانا ُتهزم هذه الكتيبة ويتساقط الجنود ( )...............ويجتازهم الغزاة ويتسللون داخل
المدينة ،فيجدون أمامهم وحدات أخرى متخصصة من الجيش ( ،)....................................رغم أن تدخلها
بطيء إال أنها تستعمل أسلحة جد متطورة تفتك بالعدو (.)...............................
داخل المدينة ،ينتشر الجنود ( )............................في الثكنات والطرق العسكرية فقط (.).........................
ولكن جنديا من كل مئة يدخل الطرق المدنية ويقوم بدورية كاملة كل أربعة وعشرين ساعة كمهمة استكشافية .يحمل
هؤالء الجنود جهاز كشف خاص ( )…….يتعرفون به على أي غريب يحمل سالحا يتميز به عن كل الغرباء
( ،)....................رغم تعرفهم على الغريب ( ).................إال أنهم ال يهاجمونه حتى يأتيهم األمر من قائد
الكتيبة ( .)……..من جهة أخرى يتعرف القائد على الغريب ويرسل رسالة مشفرة ( )......................ال يفهمها إال
الجنود الذين تعرفوا على الغريب ( ).......................ويعطيهم األمر بالهجوم ( .)..................حينها يتجهزون
للقضاء عليه ( )............................ويباشرون صناعة األسلحة ( )...................في الثكنات العسكرية القريبة.
يشهد المعارك دائما عمالء خاصين في الكتيبة ( )…….......يسجلون كل المعلومات الخاصة بالغريب وبنوع السالح
الذي صنع خصيصا للقضاء عليه .وفي حالة عودة نفس الغريب ( ،)................................يتدخلون ويساهمون
في القضاء على الغريب بسرعة وسهولة.
هذه التدخالت خاصة بالغرباء اآلتين من خارج المدينة ( .)........................أما إذا كان العدو متطرفا من المدينة
( )............................سواء خارجا عن القانون ( )............................أو من يؤوي أجنبيا خطيرا
( .)...........................فستتدخل قوات خاصة أخرى (………) تخرجت من مدرسة تدريب القوات الخاصة
"تيموس آرمي سكول" تحمل سالحا أكثر فتكا (.).....................
قد يخرج التحكم في كمية األسلحة المصنوعة عن السيطرة ،فيشن الجيش هجوما كاسحا يضر بالمدينة
(.).......................

