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 وزارة التربیة الوطنیة

  2015/2016:السنة الدراسیة                                               مدیریة التربیة لوالیة الوادي

               ع تج3: المستوى                                                            ثانویة الرقیبة الجدیدة 

                  ساعة 2:الزمن       في مادة علوم الطبیعة والحیاة إختبار الثالثي الثاني

  )ن13: ( التمرین األول
بحیث یتطفل على الخالیا المستھدفة ، ال عن اإللتھاب اللمفاوي للسحایاومسؤ LCMیعتبر فیروس  :الأو

  .ویتكاثر بداخلھا 
  :ة التجارب التالیلفھم االلیات التي تسمح للجسم بمقاومة ھذا الفیروس نستعرض  -
والجدول ،بعد إخضاعھا لمعالجات مختلفة LCMنحقن مجموعة من الفئران بفیروس : السلسلة التجربیبة األولى*

  .التالي یلخص التجارب ونتائجھا
  ؟ )4و3و 2( فسر نتائج التجارب  - 1
ما الغرض من اإلجرائین المطبقین   -2

  ؟ 4 التجربةو 2 ةالتجرب:في
حدد نمط اإلستجابة المدروسة مع  -3

  .التعلیل
نحقن  :السلسلة التجربیبة الثانیة*

وبعد عدة أیام نجد بدمھ لفأر LCM سفیرو
من  على ساللتین وننجز التجارب.LTCاللمفاویات 

تلخص النتائج المتحصل ) 1(والوثیقة BوA القئران
  .علیھا

  تقدمھا ھذه  ماھي المعلومة االضافیة التي -1
  ؟ التجربة فیما یخص نمط االستجابة المناعیة

  فسر النتائج المتحصل علیھا في األوساط  -2
  ؟ )3و2و1(
 إستخرج) 1(باعتمادك على معطیات الوثیقة -3

تخریب الخالیا المصابة من طرف الخالیا شروط 
LTC ؟   

  .عرف الخلیة المستھدقة -4
  

  . أ ، ب ، جـ: ثالثة محددات مولد الضد - 1 - الممثل في الشكل)المنحل(یتضمن مولد الضد الجزیئي   : ثانيا
  

  

  

    

  

  .نحقن عن طریق دموي، ھذا المولد الضد الجزیئي، لفأر  - أ
  ھذا الفأر؟ مصلأنماط األجسام المضادة النوعیة التي تظھر على مستوى و و عددما ھ-

وجود أجسام مضادة    حالة الفأر  التجارب
  بدم الفأر LCMضد 

النتائج المحصل 
  علیھا

  عدم تكاثرالفیروس  +  )بدون أي معالجة(عادي   1
  تكاثر الفیروس  -  تعریض نخاع العظم لإلشعاع  2
حقن +تعریض نخاع العظم لإلشعاع   3

 LCMمصل فأرمحصن ضد 
  عدم تكاثرالفیروس  +

  تكاثر الفیروس  -              ستئصال الغدة التیموسیةا  4

 

 1الغرفة 2الغرفة
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یمزق ھذا العضو جیدا، و. وي المنبھ في ھذه االستجابةأسبوعین بعد الحقن، یستأصل من الفأر، العضو اللمفا - ب   
(  و توضع الخالیا المحصل علیھا في غرفتي زرع بھما وسط مغذي، و یدخل في الغرفة الثانیة مولد ضد جزیئي

  . ) - 2 - الشكل 
  . ؟ ماھو العضو اللمفاوي المنبھ -أ
  الغرفة الثانیة ؟سمي ورتب  الظواھر الخلویة التي یمكن مالحظتھا في  -ب        
 ؟ الطافي للغرفة الثانیةما ھي الجزیئات الممیزة التي یمكن إظھار وجودھا في السائل  -ج       

  .  نود الحصول على أجسام مضادة نقیة موجھة ضد محدد مولد الضد الجزیئي أ فقط -د          
  ما ھي الطریقة الواجب إتباعھا ؟                  

  )ن 07( : التمرین الثاني
I -   تمثل رسم تخطیطي مبسط لتركیب تجریبي یسمح بدراسة الظواھر المتعلقة بالكمون الغشائي  1الوثیقة.  
  .تمثل البعد بین مسرى التنبیھ ومسرى االستقبال لراسم االھتزاز المھبطي  1الوثیقة الممثلة في  )س(المسافة  -1

  .                          خالل كل تنبیھ  )س(تغییر المسافة نستعمل خالل ھذه التجربة نفس شدة التنبیھ مع 

   .النتائج المحصل علیھا مبینة في الجدول المقابل 
 .اقترح تفسیرا للنتائج المحصل علیھا  .1

II-  فنحصل على التسجیل الممثل  ، للمحور تنبیھا فعاال نحدثثم  2نستعمل التركیب التجریبي الممثل في الوثیقة
تغیرات الكمون الغشائي  4، بینما تمثل الوثیقة  3ثیقة في الو

  .نتیجة تنبیھ فعال للمحور) k+(و) Na+(وناقلیة كل من 

 .، ثم حللھا  3أعطي عنوان للوثیقة   - أ
، أعط تفسیرا أیونیا  4اعتمادا على ماتقدم في الوثیقة   -  ب

 ؟ 3لمنحنى الوثیقة ) C-D(و) B-C(للمجاالت 
انات مختلف البروتینات م تخطیطي علیھ البیوضح برس  -  ت

 ) .F-E(الغشائیة المتدخلة في المجال 

 

 *یوسف وبكاكرة صالح قاطب:مع تحیات  أساتذة المادة   * 2016في بكالوریا  اطلبتن عبالتوفیق والسداد لجمی*

 1الوثیقة
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  التصحیح النموذجي إلختبار الثالثي الثاني في مادة علوم الطبیعة والحیاة

  النقطة  اإلجابة النمودجیة

  )ن13: ( لتمرین األولا
  : السلسلة التجربیبة األولى*:الأو

  :تفسیر نتائج التجارب - 1
ألن نخاع العظم األحمر تخرب LCMیفسر تكاثر الفیروس بغیاب األجسام المضادة ضد فیروس  :2التجربة -

مفاویة البائیة وعند بواسطة اإلشعاع مما أدى إلى غیاب اللمفاویات البائیة باعتبار نقي العظام منشأ الخالیا الل
  .وال تتشكل معقدات مناعیة والیثبط الفیروس) غیاب االستجابة الخلطیة(غیاب البائیات تغیب األجسام المضادة

ضمن المصل المحصن ضد  وجودةالمضادة الم األجسامیفسر عدم تكاثر الفیروس بتثبیطھ بواسطة  :3التجربة -
عت تكاثره نظرا لغیاب االستجابة الخلطیة بسبب تخریب نقي والتي شكلت معھ معقدات مناعیة من LCM فیروس
  . باإلشعاعالعظام 

یفسر تكاثر الفیروس بعدم تثبیطھ ألن االستجابة الخلطیة في ھذه الحالة تكون ضعیفة أي كمیة  :4التجربة -
ب عنھ غیاب بسبب استئصال الغدة التیموسیة مقر نضج ھذه األخیرة فیترت LT4االجسام المضادة قلیلة لغیاب 

  .التحفیز فتكون االستجابة الخلطیة ضعیفة جدا وال تستطیع كبح تكاثر الفیروس 

  :الغرض من االجرائین - 2
بھدف تخریبھ وتغییب الخالیا المناعیة أي عیاب االستجابة المناعیة  لإلشعاع األحمرتعریض نخاع العظم -

  .نقي العظام ھو مقر نشأة جمیع الخالیا اللمفاویة أن لتأكیدالمكتسبة 

  .التیموسیة ھي مقر نضج الخالیا اللمفاویة التائیة الغدة أنإلظھار :الغدة التیموسیة استئصال-

  .إستجابة مناعیة مكتسبة نوعیة خلطیة :نمط االستجابة -3

ي یحوي أجسام مضادة تم الذLCMالحظنا عند حقن مصل فار محصن ضد فیروس  3من التجربة :التعلیل -
  .تثبیط ھذا الفیروس ومنع تكاثره دلیل على أن األجسام المضادة ھي العناصر الدفاعیة 

  :السلسلة التجربیبة الثانیة*
فیھا كذلك االستجابة المناعیة المكتسبة الخلویة  التدخلLCMستجابة ضد فیروس اإل : اإلضافیةالمعلومة  - 1

 . LTcعن طریق 
  : ج غي األوساطتفسیر النتائ- 2

یفسر عدم تدمیر الخالیا المستھدفة من طرف الفیروس الن الخالیا سلیمة وبالتالي غیاب التعارف   :1الوسط-
  . LTcالمزدوج بین الخلیة السلیمة والخلیة 

أي  LCMوالخلیة المصابة بفیروس LTc یفسر تدمیر الخالیا المستھدفة بحدوث تعارف مزدوج بین   :2الوسط-
 LTcللـTCRمن خالل تعرف وھذا  LTcوعلى محدد مولد الضد في نفس الوقت من قبل  CMHIعلىالتعرف 

  . للخلیة المصابة CMHIـ على ال CD8الفیروسي المعروض وتعرف على الببتید 

والخلیة المصابة  Aللساللة  LTcیفسر عدم تدمیر الخالیا المستھدفة لعد حدوث التعارف المزدوج بین   :3الوسط
  .للخلیة المصابة CMHIال یتعرف على  CD8أي ألنھما الینتمیان إلى نفس الساللة  B ة للسالل

  ):1(استخراج شروط التخریب باالعتماد على الوثیقة - 3

  .شرط التخریب ھو أن تكون الخلیة مصابة :1مع الوسط 2من مقارنة الوسط  - 

ن تكون أوالخلیة المصابة و LTcبین ال CMHشرط التخریب ھوتماثل ال  :3مع الوسط 2من مقارنة الوسط  -
  .LTc ـالخلیة مصابة بنفس المستضد الذي حرض على انتاج ال
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  . محدد مولد الضد CMHIھي الخلیة التي تعرض على سطحھا رفقة ال:تعریف الخلیة المستھدفة- 4
  : ثانيا

  . جد ض ، ضد ب ، ضد أ : وأنماطھا ھي  مضادة جسامأ3:المضادة االجسامعدد وأنماط  -أ
  . )العقد اللمفاویة ، الطحال(مكان حدوث االستجابة المناعیة  أي :العضو اللمفاوي المنبھ  -ب أ

  : الغرفة الثانیة الظواھر فيتسمیة وترتیب -ب

 . CMHIIلــا بلعمة مولد الضد وعرض محدداتھ رفقة - 1

  .تحسسھا على مولد الضد الجزیئي أي  LB تعرف اللمفاویات البائیة - 2

  . من طرف الخلیة العارضة  LT4و LBثم تنشیط  من طرف الخلیة العارضة LT4یس تحس - 3

 مفرزة LThوإلى  LT4mفتتكاثر ثم تتمایز إلى  إفرازھا لإلنترلوكینات عن طریقسھا نفLT4 تحفز - 4
    . 2لالنترولوكین 

  .  بفضل االنترلوكیناتو إلى خالیا بالزمیة   LBmإلى  تمایزتوLB تكاثرت - 5

  .من قبل الخالیا البالزمیة  المضادة بكثرة األجسام ازإفر - 6

  . تشكیل معقدات مناعیة  - 8

  .من طرف البالعات الكبیرة  بلعمة المعقدات المناعیة - 9 

  . 2االنترلوكین + 1االنترلوكین :2الجزیئات الممیزة للسائل الطافي للغرفة-ج

  :نھا طریقتین ھناك أكثر من طریقة نذكر م : إتباعھاالطریقة الواجب -د

  النوعیة لمولد الضد الجزیئي المدروسLB إلیھنضع في حوض مصل ثم نضیف  : 1ط

  . فقط بعد فصلة عن مولد الضد الجزیئي نضیف للحوض محدد مولد الضد أ-

  .مضادة ضد أ فقط  أجسامفتتكاثر وتتمایز معطیة خالیا بالزمیة تنتج النوعي  BCRضل بف LBتتعرف -

التي سوف " جـ"و " ب"غلوبیلینات مناعیــة ضد . مولــد ضد جزئي   و في نفـس الوقــتنحقن الفـأر  : 2ط
و ھذا سوف یمنعھا من تحریض األجسام المضادة النوعیة " جـ"و " ب"تتثبت على المحددات مولد الضد 

  .ضد أ فقط  النوعي فتتكاثر وتتمایز معطیة خالیا بالزمیة تنتج أجسام مضادة BCRبفضل  LBتتعرف  .الموافقة

  )ن 07( : التمرین الثاني
I1-یجعل موجة  االستقبال ممازیادة الزمن الضائع بزیادة المسافة بین نقطة التنبیھ ومسرى  یفسر :تفسیر النتائج

  .مع زیادة المسافة للمسرى أطوال للوصولكون العمل تستغرق وقتا 
حزمة  أيھ محدث على مستوى عصب حسي جلدي التنبی أن إلىاختالف التواترات باختالف المسافة یعود  أما-

التنبیھ عند تغییر  أنمما یجعل ) غیاب غمد النخاعین أووجود (الحسیة المختلفة في قطرھا وبنیتھا  األلیافمن 
من لیف  أكثرالتنبیھ مس  2الحالة أماالتنبیھ مس لیف واحد 1المنبھة ففي الحالة  واأللیافمكانھ تتغیر المناطق 

  .نبیھ وقع في منطقة عدیمة النخاعین الت 3والحالة
  .تمثل الوثیقة منحنى كمون عمل أحادي الطور:) 3(عنوان الوثیقة - 2

  : التحلیل-

  فيA   : نسجل كمون راحة. 

  بین AوB  :شارة تنبیھ ثم الزمن الضائع إ . 
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 )B-C(  : زوال االستقطاب. 

 )C-D(  : عودة االستقطاب. 

 )D-F(  : فرط االستقطاب. 

 )F-E( :  العودة إلى كمون الراحة.  

  :التفسیر  - 3

)B-C( :   یمثل زوال استقطاب نتیجة إنفتاح القنوات المرتبطة بالفولطیة للصودیوم ودخول ھذه الشوارد داخل
  .ھیولى المحور أي حدوث تدفق داخلي 

)C-D( :  وج ھذه الشوارد وخریمثل عودة اإلستقطاب ناتج عن إنفتاح القنوات المرتبطة بالفولطیة للبوتاسیوم
  . القنوات المرتبطة بالفولطیة للصودیومإلى خارج المحورأي حدوث تدفق خارجي وھذا بعد انغالق 

  : )E-F(المجال رسم تخطیطي یوضح دور البروتینات في العودة الى كمون الراحة  إنجاز- 4
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