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 6106 دورة                                                                    ات مماطعة خمٌس ملٌانةثانوٌ

 سا ونصف6 المدة:                                                                           رٌاضً 3 المستوى:

 التجرٌبً  فً مادة العلوم الطبٌعٌة البكالورٌا

 :على المتر شح أن ٌختار أحد الموضوعٌن

 :الموضوع األول

 (ن 01) :األولالتمرٌن 

I.  التعبٌر المورثً نمترح الدراسة التالٌة: آلٌةللتعرف على 

وسط زرع به الٌوراسٌل العادي لمدة  إلى( ثم تنمل 0دلٌمة )الشكل 05نزرع خالٌا فً وسط ٌحتوي ٌوراسٌل مشع لمدة  -0

 .0الذاتً سمح بالحصول على النتائج المبٌنة فً الوثٌمة  اإلشعاعً(، التصوٌر 6دلٌمة )الشكل 91

 فً هذه التجربة. علل سبب استعمال الٌوراسٌل المشع ( أ

 المحضر الخلوي فً الوسط المشع لمدة  إبماءعلل سبب  ( ب

 زمنٌة لصٌرة.

 المستخلصة من هذه التجربة؟ماهً المعلومة  ( ت

 .أنواع خلوٌةبعض مظاهر التعبٌر المورثً عند  6الوثٌمة  أشكالتمثل  -2

 

 

 

 

 

 

 

                                                                .2سم المرحلة الممثلة فً كل شكل من أشكال الوثٌمة  ( أ

 .7إلى  1سم البٌانات المرلمة من  ( ب

 حدد عند أي نوع من الخالٌا نالحظ الشكلٌن أ و ج، مع التعلٌل. ( ت

 .2الوثٌمة  لدم رسما تخطٌطٌا للجزء المؤطر فً الشكل ج من ( ث

II. ٌحتوي الغشاء الخارجً لبكتٌرٌا  Escherichia Coli   على بروتٌن ٌسمى بروتٌنLamB  مستمبل غشائً  بمثابةوهو

 لبعض الفٌروسات مما ٌعرض هذه البكتٌرٌا للتدمٌر.

 فسر كٌفٌة تدمٌر هذه البكتٌرٌا من طرف الفٌروسات. -1

 رغم R للفٌروسات ساللةمماومة  إحداهما E.Coliتوجد ساللتٌن من بكتٌرٌا 

  .Sحساسة للفٌروسات الساللة  أخرىوساللة  LamBبروتٌن  توفرها على 

 معطٌات الوثائك التالٌة:للبحث عن مصدر هذه المماومة نمترح 

  المكونة لجزء من بروتٌن  األمنٌة األحماض 3تمثل الوثٌمةLamB  عند الساللةS . 

  جزء من ال  4تمثل الوثٌمةARNm  المسؤول عن تركٌب جزء من بروتٌن LamB  

 .Rعند الساللة 

 

 

 

 .Rعند الساللة  LamBحدد المطعة البٌبتٌدٌة المكونة لبروتٌن  5و  4اعتمادا على الوثٌمتٌن  -6

 Sعند الساللة  LamBالمشرف على تركٌب بروتٌن  ARNmحدد جزء ال  5و 3اعتمادا على الوثٌمتٌن  -3

 . لارن بٌنهما.Sو  Rعند الساللتان  LamBحدد جزء المورثة المسؤول عن تركٌب الجزء من بروتٌن  -4

 للفٌروسات. Escherichia Coliبكتٌرٌا  من  Rالساللة  استنتج سبب مماومة -5

 

الشكل أ                                                  الشكل ب                                                   الشكل ج                 

 

  

2وثيقة   

 

 

 

 

 



                                                                              2 / 4 

 ن ( 01التمرٌن الثانً : )

 دراسة الرد المناعً النوعً نموم بالدراسة التالٌة: إطارفً   

I. رسما تخطٌطٌا لمرحلة أساسٌة فً حدوث االستجابة المناعٌة النوعٌة: 10توضح الوثٌمة  

 

 مع التعلٌل.. 10تعرف على الوثٌمة -0

  .01-0أكتب البٌانات المرلمة  من  -6

 (؟0ماهو عمل العنصر) -3

 مع ذكر األسس المعتمدة. 4و  6حدد نوع االستجابة التً ٌحممها العنصرٌن  -4

II. بعض الخالٌا المناعٌة أجرٌت التجارب التالٌة: للتعرف على أصل وكٌفٌة عمل 

  نخضع مجموعات من الفئران لإلجراءات الملخصة فً الجدول التالً: :األولىالتجربة 

الثانً:  اإلجراء : تحضٌر الفأراألول اإلجراء المجموعات
 عملٌة الحمن

الثالث: اختبار المصل  اإلجراء

 أٌام 5بعد 

 النتائج

زرع النخاع + لإلشعاعتعرٌضه  )أ(
 العظمً

 
حمن جمٌع 

الفئران بمكورات 
رئوٌة ممتولة 

PNT 

 ارتصاص واضح حٌةPNTمصل المجموعة )أ(+ 

استئصال الغدة التٌموسٌة+ تعرٌضه  )ب(
 .ثم زرع النخاع العظمً لإلشعاع

 ارتصاص خفٌف جدا حٌة PNT مصل المجموعة)ب(+

استئصال الغدة التٌموسٌة+ تعرٌضه  )ج(
 غدة التٌموسٌة.ثم زرع ال لإلشعاع

 غٌاب االرتصاص حٌةPNT مصل المجموعة)ج(+

 

 األول والثانً؟ اإلجراءٌنما الهدف من  -0

 حدد من هذه التجارب شروط حدوث االرتصاص مع التعلٌل. -6

 سم الظاهرة التً كشفت عنها هذه التجارب، ثم فسر نتائج المجموعة )ب(. -3

 لفهم طبٌعة العاللة بٌن اللمفاوٌات التجربة الثانٌة :T4  وB،  16تم انجاز التجربة الموضحة فً الوثٌمة: 

 

 
 

 فسر النتٌجة المتحصل علٌها. وماذا تستنتج؟ -4

III.  فً مصل المجموعة )ا( حدوث ارتصاص واضح  إلىبٌن برسم تخطٌطً المراحل التً أدت  ،إلٌهامعتمدا على النتائج المتوصل

 التجربة األولى.من 

 الموضوع الثاني:
 

 التمرين األول: )18ن(
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فك فٌلخص التجارب ونتائجهااالجدول المر إفرازٌة، أماما فوق بنٌة خلٌة بنكرٌاسٌة  0تمثل الوثٌمة   

                                                           هذه الخلٌة .                                                                    ىالمنجزة عل 

 النتائج بعد مدة من الزمن وسط الزرع التجربة

(6( فً العنصر)0ظهور اإلشعاع بعد) ز الٌوردٌن المشع 0  

أحماض أمٌنٌه  من  6
 بٌنها اللوسٌن المشع

 ظهور اإلشعاع فً العناصر:

.6ثم  5، 4، 0ثم داخل  8،6  

 

 العناصر المرلمة . تعرف على -0

 حلل وفسر هذه النتائج. -6

 ( فً التجربتٌن؟6كٌف تشرح ظهور اإلشعاع على مستوى العنصر ) -3

 (؟ ولماذا؟0فً أي مستوى خلوي ٌمكننا مالحظة اإلشعاع وذلن فً التجربة األولى إذا تمت مالحظة الخلٌة لبل)ز -4

مدعما إجابتن برسم تخطٌطً لها على المستوى الجزٌئً. مع مٌائٌة التً تحدث فً هذا المستوى ، ٌاستخلص الظاهرة البٌوك -5

 كافة البٌانات الالزمة.

 فً التجربة الثانٌة فً الجدول السابك. 6تبٌن رسما تخطٌطٌا ألحداث الظاهرة التً ممرها العنصر 6الوثٌمة -6

 .5إلى  0تعرف على العناصر المرلمة من  -أ 

 ؟6ماهً الظاهرة التً تعبر عنها الوثٌمة  -ب 

 (0ماهً الجزٌئة التً ٌمكن لراءتها فً الموضع)  -ج 
 ؟6من الوثٌمة 0العنصر ى( على مستو6و) 

 هذه الظاهرة؟ حدوثماذا تستخلص فٌما ٌخص  -د 
 

فنسجل عدم  6من الوثٌمة ( 6و 0نحضن فً وسط زرع مالئم العناصر ) -7  

3الوثٌمةالمبٌنة فً  ربٌنما ٌستمر تشكله عند إضافة العناص 3العنصرتشكل   

وسط الزرع. إلى   

 ماذا تمثل هذه العناصر ؟  - أ
 لتدخللوٌة التً تؤهلها ٌماهً خصائصها البن - ب

فً تركٌب البروتٌن؟      

 و جدول الشفرة الوراثٌة  3من الوثٌمة  انطاللا - ت

α-   المتشكل. 3البنٌة األولٌة للعنصر اكتب   

β-  المورثة المسؤولة عن هذا التركٌب. أستخرج  

 

 

 
 

 التمرين الثاني: ) 06 ن(
الذات و الالذات بفضل جزٌئات تتعرض العضوٌة إلى عوامل خارجٌة مختلفة تؤدي إلى إثارة الجهاز المناعً الذي له المدرة على معرفة 

 الغشاء الهٌولً للخالٌا فٌستجٌب بالٌات دفاعٌة مختلفة، ولمعرفة ذلن نموم بالدراسة التالٌة:

I.  نموذجا لبنٌة الغشاء الهٌولً لخلٌة حٌوانٌة. 10تمثل الوثٌمة 
 .10تعرف على البٌانات المرلمة فً الوثٌمة -0
 ل.حدد السطح الداخلً والخارجً مع التعلٌ -6
 .بناءا على النموذج الممترح استخرج ممٌزات الغشاء الهٌولً -3

 
II.  16التجرٌبٌة الممثلة فً الوثٌمة للكشف عن العوامل المحددة للذات نمترح دراسة النتائج. 

 خالل رفض  Bلفأر الساللة  اللمفاوٌةوجود انتفاخ العمد  أوضحالفحص السرٌري  أنكما  

 فًكما  المالحظة المجهرٌة  انه تم تخرٌب كل خالٌا الطعم المرفوض أوضحتالطعم ولد 

 .13المرحلة الموالٌة للوثٌمة            

 .16لدم تفسٌرا منطمٌا للنتائج الممدمة فً الوثٌمة -0
 ماهً المعلومات المستخلصة؟ -6
  استنتج نمط االستجابة المناعٌة ضد خالٌا الطعم المرفوض. -3

 

GGA              UUU        ( GUU/ AUA)         AUC         ACU   

غاليسين      فنيل أألنين     فالين              ثريونين    إيزولوسين           
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 وبالضبط فً الجزء المؤطر؟ 13ماذا ٌحدث فً المرحلة الموالٌة لشكل الوثٌمة -4
 لدم تعرٌفا شامال للذات. -5

 
III. 0-  صورة للعنصر المسؤول عن أحد أنماط العجز المناعً عند  14ٌمثل الشكل الوثٌمة 

 سم هذا العنصر وصنفه. –  .اإلنسان

 ٌدعى  األولٌتم انجاز اختبارٌن،  E2و  E1للكشف عن اٌجابٌة المصل عند طفلٌن   -6

 ضد فٌروس السٌدا والثانً ٌمٌس الشحنة  األضدادالذي ٌكشف عن وجود  ELISAاختبار 

 الفٌروسً، والنتائج ممثلة فً الجدول التالً: ARNالفٌروسٌة التً تعبر عن نسخ 

 

 
 حلل نتائج الجدول. - أ

 اٌجابً المصل، هل هو مصاب بالسٌدا؟ علل جوابن. E1الطفل  إن - ب

 . E1الترح فرضٌة حول اٌجابٌة المصل عند  - ت

 المضادة فً مصل الطفلٌن بعد الوالدة  األجساممعاٌرة كمٌة  - ث

 . 14 منحنًٌ الوثٌمة بإنشاءسمحت 

  لارن بٌن تطور كمٌة األجسام المضادة عندE1 و E2كٌف تفسر ، 

 هذه الممارنة؟ 

  هذه المعطٌات من التأكد من فرضٌتن؟ وضح.هل تمكنن 

 

 باستعمال هذه الدراسة وضح فً نص علمً المراحل التً أدت - ج

 إلى إنتاج أجسام مضادة ضد فٌروس السٌدا. 

 

 

 

 

 

 

 

 تمنٌاتنا لكم بالتوفٌك

 أساتذة المادة
 

 

 

 الجدول
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