الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
ثــــــــــــانويات واليات  :ورقلـــــة  -الـــــوادي -غـــرداية – تمنــــــراست

اختبار البكــالوريا التجريبية الموحد (الفصل الثالث )
2017/2016
مادة  :علوم الطبيعة والحياة

الشعبة:الرياضيات

المدة  2 :سا و30د

على المترشح معالجة أحد الموضوعين على الخيار

المــــــــــوضوع األول
التمرين األول  07 (:نقاط )
يتحول النظام البيئي باستمرار ويتطور إيجابيا وسلبيا متأثرا بنشاطات اإلنسان .
توضح الصور الممثلة في الوثيقة أنظمة بيئية مختلفة .

الوثيقة
 – )1تعــرف على األنظمة البيئية الممثلة في الوثيقة .
 – )2قـــدم تعريفا للنظام البيئي .
 – )3أذكـــر بعض إنعكاسات نشاطات اإلنسان على النظام البيئي .
 -)4مما سبق و معلوماتك حـــدد في نص علمي مكونات النظام البيئي .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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التمرين الثاني ( 13نقطة) :
يتم التعبير عن المعلومة الوراثية بواسطة آلية معقدة حيث تتدخل في ذلك عدة عناصر خلوية وجزيئية.

الجزء األول :
يمثل الشكل (أ) من الوثيقة ( ) 01صورة أخذت بالمجهر االلكتروني منجزة من خاليا حقيقيات النواة
في وسط زرع يحتوي على اليوراسيل المشع .أما الشكل (ب) من نفس الوثيقة فيمثل نتائج قياسات تطور
كمية اإلشعاع في العنصرين (س،ع).

الشكل (ب)

الشكل (أ)
الوثيقة ()1

-1أ -سم العنصرين (س  ،ع) محددا تمركزهما في الخلية.
ب -بين كيف تؤكد الظاهرة الممثلة في الشكل (أ) النتائج الموضحة في الشكل (ب) من الوثيقة ()1
 -2وضح أن الظاهرة المذكورة تسمح بانتقال أمين للمعلومة الوراثية.

الجـــزء الثاني :
لتحديد العناصر الخلوية والجزيئية الضرورية لتركيب البروتين إليك التجارب اآلتية :
التجربة  :1يوضع ضمن أربعة أوساط زجاجية مستخلصات خلوية مختلفة بها إنزيمات نوعية
وأحماض أمينيه مشعة ونسخة من المعلومة الوراثية ،محتوى كل وسط كالتالي:
الوسط  :1به مستخلص خلوي كامل .
الوسط  :2مستخلص خلوي خال من الميتوكوندري
الوسط  :3مستخلص خلوي خال من الميكروزومات (
ريبوزومات  +أغشية خلوية).
الوسط  :4مستخلص خلوي خال من األحماض األمينية.
يتم قياس كمية اإلشعاع في البروتينات المتشكلة ,النتائج
التجريبية موضحة في شكل (أ) من الوثيقة (.)2
الشكل (أ) الوثيقة ()2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ص 5/2ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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التجربة  :2تمت إضافة مادة  -Dاكتينوميسين (  D .Actinomycinيثبط عمل إنزيم الـ ARN
بوليميراز ) إلى وسط يحتوي على خاليا في حالة نشاط إفرازي  ،لوحظ توقف تركيب البروتين.
 -1أ -أوجد العالقة بين النتائج المحصل عليها في الشكل (أ) من الوثيقة ( )2و األوساط التجريبية مع
التعليل  ،مــــــاذا تستنتج؟
ب -وضح أن نتائج التجربة ( ) 2تسمح لك باستخراج معلومة إضافية فيما يخص تركيب البروتين .
 - 2إلظهار متطلب أخر في تركيب البروتين  ،أضيفت أحماض أمينية منشطة إلى الوسطين م 1و م2
في وجود قطعة من ARNm

الشكل (ب) من الوثيقة ( )2تظهر النتائج المحصل عليها .
األوساط

العنــــــــــــــاصر المضــــــــــــــافة

م1

النتــــــــــــــائج
تركيب البروتين
عدم تركيب
البروتين

م2
الشكل (ب) من الوثيقة ()2

أ -بين كيف تسمح لك المعطيات ونتائج الشكل (ب) من الوثيقة ( )2بتحديد دور الجزيئات الخلوية
(ص) في تركيب البروتين.

الجزء الثالث:
باستثمار المعلومات المتوصل إليها و معارفك ,لخص في نص علمي آلية التعبير المورثي مبرزا
متطلباته .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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المــــوضوع الثـــــاني
التمرين األول 07( :نقاط)
يعتمد التخصص الوظيفي للبروتين على ثبات بنيته الفراغية .
برنامج راستوب مكن من انجاز الوثيقة األتية التي تمثل البنية الفراغية ألحد البروتينات.
 -1أكتب البيانات المرقمة  ،ثم سم المستوى البنائي لهذا البروتين
 2ـ تنشأ بين الحمضين األمينيين المؤطرين في (م) رابطة تساهم
في ثبات بنية البروتين.
إذا علمت أن جذور هذه األحماض األمينية هي كاآلتي:
R Lys=(CH2)4NH2. R Glu =(CH2)2COOH
 مثـل الصيغة الكيميائية للجزء المؤطر (م) و ما نـــوع الرابطةالمتشكلة ؟
 -3باإلضافة إلى الرابطة السابقة هناك روابط أخرى تساهم في
ثبات البنية الفراغية  .أذكــــــــــــــــرها.
 4ـ باستغالل ما توصلت إليه في هذه الدراسة ومعلوماتك لخــص
في نص علمي العالقة بين بنية و وظيفة البروتين.

الوثيقة

التمرين الثاني 13( :نقطة )
يتطلب الدفاع عن الذات تدخل آليات مناعية مختلفة ،تلعب فيها البروتينات دورا هاما  ،و لفهم
خصائص االستجابة المناعية و دور البروتينات في ذلك  ،نقترح المعالجة اآلتية :

الجــــــزء األول :
تم حقن المستضد ) Ag(Xفي أرنب  ،قدرت عدد اللمفاويات  Bو الخاليا البالزمية  Pفي  1ملل من
الدم وكذا قياس تركيز األجسام المضادة النوعية المحررة في دم هذا الحيوان.
الوثيقة ( ) 1تمثل النتائج المحصل عليها.
-1أ -حــدد نمط االستجابة المناعية الممثلة
في الوثيقة ( ) 1عـــلل إجابتك.
ب ـ تعـــرف على المراحل ( )A B C
الممثلة في الوثيقة ( .)1
2ــ ما هي المعلومات التي يمكنك
استنتاجها من منحنيات الوثيقة ()1؟.

الوثيقة ()1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الجزء الثـــــاني :
إلظهار دور البروتينات في إقصاء الالذات .نقدم التجربة التالية:
وضعت خاليا مناعية (بالعات كبيرة محسسة ضد فيروس ، Aخاليا لمفاوية  ) LT8في وسط يحتوي
على خاليا مصابة بنفس الفيروس  ،تم تقدير عدد الخاليا المصابة في الوسط في وجود جرعات متزايدة
من األنترلوكين  ،)IL2( 2النتائج المحصل عليها موضحة في الشكل (أ) من الوثيقة ( .)1أما الشكل
(ب) من نفس الوثيقة يمثل صور مجهرية لما يحدث داخل الوسط خالل أزمنة مختلفة.

الشكل (أ)

الشكل (ب)
الوثيقة ()1

-1أ -باستغاللك لنتائج الشكل (أ) الوثيقة( )1بيــن العالقة بين تغيرات عدد الخاليا المصابة وتركيز
االنترلوكين  2مبـــــرزا دوره .
ب -وضــــح برسم تخطيطي وظيفي ما يحدث في الزمن (ز )1شكل (ب) الوثيقة ()1
 – 2هــــل نحصل على نفس النتائج عند إعادة التجربة باستعمال خاليا من نفس العضوية مصابة
بفيروس  B؟ .فســـر ذلك .

الجـــزء الثالث :
 انطالقا مما سبق ومعلوماتك  ،قــدم نصا علميا تبرز فيه دور مختلف الجزيئات البروتينيةفي إقصاء الــــــالذات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﻧﻣوذﺟﻲ ﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ 2017
ﺷﻌﺑﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت

اﻟﻣوﺿوع اﻷول :
اﻟﺗﻣرﯾن اﻷول )  6ﻧﻘﺎط (
اﻹﺟــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﺑﺔ
 – ( 1اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ :
أ ــ ﻧظﺎم ﺑﯾﺋﻲ ﺻﺣراوي
ب و ھـ ــ ﻧظﺎم ﺑﯾﺋﻲ ﻏـــــــﺎﺑﻲ
ج ــ ﻧظﺎم ﺑﯾﺋﻲ ﺑﺣري أو ﻣﺎﺋﻲ
د ـ ﻧظﺎم ﺑﯾﺋﻲ ﺟﺑﻠـــــــﻲ
 -(2ﺗﻌرﯾف اﻟﻧظﺎم اﻟﺑﯾﺋﻲ  :ه
ھﻮ ﻣﻜﺎن أو وﺳﻂ ﻣﻌﯿﻦ ) ﻣﺴﺎﺣﺔ طﺒﯿﻌﯿﺔ( ﺗﻀﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ  ،ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ
ﻛﺎﺋﻨﺎت ﺣﯿﺔ )وﺣﺪة ﺣﯿﺎﺗﯿﺔ( و ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻏﯿﺮ ﺣﯿﺔ )ﻣﺪى ﺟﻐﺮاﻓﻲ(  ،ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ
 -(3ااﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﻠﻔﮭﺎ ﻧﺷﺎطﺎت اﻹﻧﺳﺎن :
ــ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻧﺸﺎطﺎت اﻹﻧﺴﺎن ﻛﻘﻄﻊ اﻷﺷﺠﺎر  ،اﻟﺮﻋﻲ اﻟﺠﺎﺋﺮ  ،رﻣﻲ اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت  ،اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ

اﻟﻧﻘطﺔ
اﻟﺟزﺋﯾﺔ

اﻟﻧﻘطﺔ

x4
0.5

02

0.5

0.5

ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺪروس ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﯿﺌﻲ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ  ،ﺗﺘﻤﺜﻞ ھﺬه اﻟﺘﺄﺛﯿﺮات اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ :

ــ إزاﻟﺔ اﻷﺷﺠﺎر ﯾﻨﺠﺮ ﻋﻨﮭﺎ اﺧﺘﻔﺎء اﻷﻧﻮاع اﻟﺤﯿﻮاﻧﯿﺔ اﻟﺒﺮﯾﺔ
ــ ﺗﻮﺳﻊ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ و اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ  :ﯾﺆدي إﻟﻰ إزاﻟﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﯿﺌﻲ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ  ،ﻣﻤﺎ
ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻨﮫ اﺧﺘﻔﺎء اﻷﻧﻮاع اﻟﺤﯿﻮاﻧﯿﺔ و اﻟﻨﺒﺎﺗﯿﺔ .
ــ اﻻﺳﺘﻐﻼل ﻏﯿﺮ اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﺔ اﻟﺰراﻋﯿﺔ و اﻟﺮﻋﻲ اﻟﻤﻔﺮط  ،ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺗﻌﺮﯾﺔ
اﻟﺘﺮﺑﺔ و ﺗﺼﺤﺮھﺎ .
 -(4ﻣﻜـــــــــــــــﻮﻧﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﯿﺌﻲ :
* ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻏﯿﺮ ﺣﯿﺔ ) اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ( و اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ:
ــ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺠﻮﯾﺔ ﻛﺎﻟﻀﻮء  ،اﻟﺤﺮارة  ،اﻟﺮطﻮﺑﺔ  ،اﻟﻐﺎزات ....
ــ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﺮاﺑﯿﺔ  :ﻛﺘﺮﻛﯿﺐ اﻟﺘﺮﺑﺔ  ،اﻟﺮطﻮﺑﺔ .....
 ﻣﻜﻮﻧﺎت ﺣﯿﺔ ) اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ ( .اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت  ،اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت  ،اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺤﯿﺔ

x4
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2
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اﻟﺗﻣرﯾن اﻟﺛﺎﻧﻲ ) 14ﻧﻘطﺔ(
اﻟﺟـــــزء اﻷول
 -(1أ - /ﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﻌﻧﺻرﯾن )س و ع( و ﻣﻘرھﻣﺎ :
س  :اﻟـ  : ARNmﯾﺗﻣرﻛز ﻓﻲ اﻟﮭﯾوﻟﻰ .
ع  :اﻟــ  : ADNﯾﺗﻣرﻛز ﻓﻲ اﻟﻧــــواة .
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04.5
2 x 0.5
2 x0.5
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ب /اﻟﺗﺑﯾﯾن :
اﻟظﺎھرة اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ) أ( :ھﻲ اﻻﺳﺗﻧﺳﺎخ .
ــ ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﻛل )ب( أن ﻛﻣﯾﺔ اﻹﺷﻌﺎع ﺗزداد ﻓﻲ اﻟـ  ARNmﻣﻊ اﻟزﻣن ﻧﺗﯾﺟﺔ
دﻣﺞ اﻟﯾوراﺳﯾل اﻟﻣﺷﻊ ﻓﻲ ﺗرﻛﯾب . ARNmﻓﯾﻧﺗﺞ ﻋن ذﻟك ﺗزاﯾد ﻋدد وطول ﺟزﯾﺋﺎت اﻟــ
 ARNmﻛﻣﺎ ھوﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺷﻛل )أ( .
 -(2ﺗوﺿﯾﺢ آﻟﯾﺔ اﻟظﺎھرة اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻧﺗﻘﺎل أﻣﯾن ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟوراﺛﯾﺔ :
ـ ﯾﺗم اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟوراﺛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟـ  ADNﺑﺗرﻛﯾب ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟـ  ARNmﺗﻛون
اﻟﻘواﻋد اﻷزوﺗﯾﺔ ﻓﯾﮭﺎ ﻣﻛﻣﻠﺔ ﻟﻘواﻋد اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧﺳﺧﺔ ﻣن اﻟـ  )ADNاﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ(
ﻣﻊ اﺳﺗﺑدال اﻟــ  Tﺑﺎل . U

اﻟﺟــــزء اﻟﺛـــــــــــــــــــــﺎﻧﻲ

0.5

1.5
4 x0.25

01

01

06.5

(1
أ  -إﯾﺟﺎد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻷوﺳﺎط ﻣﻊ اﻟﺗﻌﻠﯾل :
4 x 05
* اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ  Cﺗواﻓق اﻟوﺳط  . 1اﻟﺗﻌﻠﯾل  :ﻟﺗوﻓر ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺟزﯾﺋﯾﺔ واﻟﺧﻠوﯾﺔ .
* اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ  Dﺗواﻓق اﻟوﺳط  . 3اﻟﺗﻌﻠﯾل  :ﻟوﺟود رﯾﺑوزوﻣﺎت ﺣرة وﻏﯾﺎب اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ .
* اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ  Aﺗواﻓق اﻟوﺳط  . 2اﻟﺗﻌﻠﯾل  :ﻟﻌدم ﺗوﻓر اﻟطﺎﻗﺔ ﺑﻛﻣﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ .
* اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ  Bﺗواﻓق اﻟوﺳط  . 4اﻟﺗﻌﻠﯾل  :ﻟﻐﯾﺎب اﻷﺣﻣﺎض اﻷﻣﯾﻧﯾﺔ .
اﻻﺳﺗﻧﺗـــــــــﺎج :
01
ﺗرﻛﯾب اﻟﺑروﺗﯾن ﺑﻛﻣﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﯾﺗطﻠب وﺟود :
طﺎﻗﺔ  /أﺣﻣﺎض أﻣﯾﻧﯾﺔ  /ﻣﯾﻛروزﻣﺎت  /ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻹﻧزﯾﻣﺎت اﻟﻧوﻋﯾﺔ .
ب  -اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ :
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗرﻛﯾب اﻟﺑروﺗﯾن ﯾﺗطﻠب وﺟود اﻟــ  ARNmاﻟﺣﺎﻣل ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟوراﺛﯾﺔ واﻟذي ﯾﻧﺳﺦ
2 x0.5
ﺑواﺳطﺔ إﻧزﯾم اﻟــ  ARNﺑوﻟﯾﻣﯾراز .
 – (2ﺗﺣدﯾد دور  ARNtﻓﻲ ﺗرﻛﯾب اﻟﺑروﺗﯾن :
ــ ﺗرﻛﯾب اﻟﺑروﺗﯾن ﻓﻲ اﻟوﺳط م 1ﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن اﻟراﻣزات اﻟﻣﺿﺎدة ﻓﻲ ﺟزﯾﺋﺎت اﻟـ
 ARNtوراﻣزات اﻟـ . ARNm
ــ ﻋدم ﺗرﻛﯾب اﻟﺑروﺗﯾن ﻓﻲ اﻟوﺳط م 2ﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻋدم اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن اﻟراﻣزات اﻟﻣﺿﺎدة ﻓﻲ
5 x 0.5
ﺟزﯾﺋﺎت ال  ARNtوراﻣزات اﻟـ  ، ARNmرﻏم أن  ARNtﯾﺣﻣل اﻟﺣﻣض اﻷﻣﯾﻧﻲ اﻟﻣواﻓق
 ،و ﻣﻧﮫ ﻓﺈن ﻧوع  ARNtھو اﻟذي ﯾﺳﻣﺢ ﺑدﻣﺞ ) ﺗﺛﺑﯾت( اﻟﺣﻣض اﻷﻣﯾﻧﻲ اﻟﻣواﻓق ﻟراﻣزة
 ARNmاﻟﻣﺳؤول ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﻧوع اﻟﺣﻣض اﻷﻣﯾﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﺑﯾﺑﺗﯾدﯾﺔ.

اﻟﺟـــــــــــزء اﻟﺛﺎﻟث
ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻣورﺛﻲ ودورھﺎ :
دوره
اﻟﻣﺗطﻠب
إﻧزﯾم ال ال ARNﺑوﻟﯾﻣﯾراز ﻓﺗﺢ ﺳﻠﺳﻠﺗﻲ  ADNو دﻣﺞ اﻟﻧﯾﻛﻠوﺗﯾدات )ﻧﺳﺦ اﻟـ (ARNm
ﺣﻣل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟوراﺛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗرﻛﯾب اﻟﺑروﺗﯾن .
اﻟــ ARNm
اﻟرﯾﺑوزوﻣﺎت
ﻣﻘر ﺗرﺟﻣﺔ  ARNmإﻟﻰ اﻟﺑروﺗﯾن
وﺣدات ﺑﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺑروﺗﯾن
أﺣﻣﺎض أﻣﺑﻧﯾﺔ
ﻧﻘل اﻷﺣﻣﺎض اﻷﻣﯾﻧﺑﺔ و ﺗﺛﺑﯾﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ARNm
ﺟزﯾﺋﺎت الARNt
ﺗﻧﺷﯾط اﻷﺣﻣﺎض اﻷﻣﯾﻧﯾﺔ .
إﻧزﯾﻣﺎت ﺗﻧﺷﯾط
ﻣﺻدر اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻠﺗرﻛﯾب اﻟﺣﯾوي .
ﺟزﯾﺋﺎت ATP
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01

01

02.5

03

6 x 0.5

03

اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ :
اﻟﺘﻤﺮﯾﻦ اﻷول )7ﻧﻘﺎط( :
 1ـ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت 1:ـ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻧﻌﻄﺎف  2ـ ﺑﻨﯿﺔ ﺣﻠﺰون  3 αـ ﺑﻨﯿﺔ طﯿﺎت .β
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺒﻨﺎﺋﻲ :ﺑﻨﯿﺔ ﺛﺎﻟﺜﯿﺔ.
 2ـ ﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﺼﯿﻐﺔ اﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ ل )م(:

3 x 0.25
0.5

1.25

1
ﻧﻮع اﻟﺮاﺑﻄﺔ :ﺷﺎردﯾﺔ.
0.5
 3ـ ذﻛﺮ اﻟﺮواﺑﻂ اﻷﺧﺮى ـ
 1ـ اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﮭﯿﺪروﺟﯿﻨﯿﺔ.
3 x 0.25
 2ـ ﺗﺠﺎذب اﻷﻗﻄﺎب اﻟﻜﺎره ﻟﻠﻤﺎء،
 3ـ اﻟﺠﺴﻮر اﻟﺜﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﻜﺒﺮﯾﺖ.
 4ـ اﻟﻨﺺ اﻟﻌﻠﻤﻲ:
ــ إن ﻋﺪد وﻧﻮع و ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻷﺣﻤﺎض اﻷﻣﯿﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮوﺗﯿﻦ اﻟﻤﺤﺪدة وراﺛﯿﺎ ﺗﻜﺴﺒﮫ
ﺑﻨﯿﺔ ﻓﺮاﻏﯿﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺗﺤﺪد ﺗﺨﺼﺼﮫ اﻟﻮظﯿﻔﻲ  ،و ﯾﺘﻢ اﻟﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺒﻨﯿﺔ ﺑﻔﻀﻞ
4 x 0.5
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﺑﯿﻦ ﺟﺬور اﻷﺣﻤﺎض اﻷﻣﯿﻨﯿﺔ.

1.5

0.75

02

ﻣﻼﺣﻈﺔ  0.5 :ﺗﻌﻄﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ھﯿﻜﻠﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺪﻗﺔ و ﻋﺪم اﻟﺘﺸﻄﯿﺐ

اﻟﺘﻤﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ) 13ﻧﻘﻄﺔ ( :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اﻟﺠــــﺰء اﻷول:
 1ـ أ ـ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﻤﻂ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻤﻨﺎﻋﯿﺔ :اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺧﻠﻄﯿﺔ.
اﻟﺘﻌﻠﯿﻞ :ﻹﻧﺘﺎج أﺟﺴﺎم ﻣﻀﺎدة ﻛﻮﺳﯿﻠﺔ دﻓﺎﻋﯿﺔ ﺿﺪ اﻟﻤﻮﻟﺪ اﻟﻀﺪ ). Ag(x
ب ـ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﺣﻞ:
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  : Aﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻟﺪ اﻟﻀﺪ واﻧﺘﺨﺎب ﻟﻤﺔ اﻟﺨﻼﯾﺎ .LB
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ :Bﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻜﺎﺛﺮ.LB
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ :Cﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻤﺎﯾﺰ  LBإﻟﻰ ﺑﻼزﻣﯿﺎت ) (LPو إﻧﺘﺎج اﻷﺟﺴﺎم اﻟﻤﻀﺎدة.
 2ـ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺴﺘﻨﺘﺠﺔ:
* دﺧﻮل ﻣﻮﻟﺪ اﻟﻀﺪ ﯾﺜﯿﺮ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﻨﺎﻋﯿﺔ ﺗﻤﺮ ﺑــ :
 1ـ ﺗﻜﺎﺛﺮ اﻟﺨﻼﯾﺎ اﻟﻠﻤﻔﺎوﯾﺔ اﻟﺒﺎﺋﯿﺔ.
 2ـ ﺗﻤﺎﯾﺰ اﻟﻠﻤﻔﺎوﯾﺎت اﻟﺒﺎﺋﯿﺔ إﻟﻰ ﺧﻼﯾﺎ ﺑﻼزﻣﯿﺔ.
 3ـ إﻧﺘﺎج أﺟﺴﺎم ﻣﻀﺎدة ﺿﺪ اﻟﻤﻮﻟﺪ اﻟﻀﺪ.

0.5
01

03

3 x 0.5

4 x 0.5

2

اﻟﺠـــﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1ـ أ ـ ﺗﺒﯿﯿﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ:
ــ زﯾﺎدة ﺟﺮﻋﺎت  IL2ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺗﻨﺎﻗﺺ ﻋﺪد اﻟﺨﻼﯾﺎ اﻟﻤﺼﺎﺑﺔ .
ــ ﯾﺤﻔﺰ IL2ﺗﻜﺎﺛﺮ اﻟﺨﻼﯾﺎ اﻟﻠﻤﻔﺎوﯾﺔ  LT8اﻟﻤﺤﺴﺴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﻟﺪ اﻟﻀﺪ و ﺗﻤﺎﯾﺰھﺎ
إﻟﻰ ﺧﻼﯾﺎ  LTCﻓﺘﻌﻤﻞ اﻷﺧﯿﺮة ﻋﻠﻰ إﻗﺼﺎء )ﺗﺪﻣﯿﺮ( اﻟﺨﻼﯾﺎ اﻟﻤﺼﺎﺑﺔ ﻓﯿﻘﻞ
ﻋﺪدھﺎ.
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ب ـ اﻟﺘﻮﺿﯿﺢ ﺑﺎﻟﺮﺳﻢ:
اﻟﺮﺳﻢ :
0.75
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت
5 x 0.25

 2ـ ﻻ ﻧﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻨﺪ إﻋﺎدة اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﺧﻼﯾﺎ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ
اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻣﺼﺎﺑﺔ ﺑﻔﯿﺮوس .B
اﻟﺘﻌﻠﯿﻞ :
ﻋﺪم ﺗﻨﺎﻗﺺ ﻋﺪد اﻟﺨﻼﯾﺎ اﻟﻤﺼﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ .ﯾﻌﻮد إﻟﻰ ﻋﺪم ﺗﺪﻣﯿﺮھﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
  LTCﻟﻐﯿﺎب اﻟﺘﻌﺮف اﻟﻤﺰدوج ﺑﯿﻦ  LTCو اﻟﺨﻼﯾﺎ اﻟﻤﺼﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻔﯿﺮوسBــ ﻷن  LTCاﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﺑﺎﻟﻮﺳﻂ ﺣﺮض إﻧﺘﺎﺟﮭﺎ اﻟﻔﯿﺮوس  Aو ﻟﯿﺲ اﻟﻔﯿﺮوس.B
اﻟﺠـــــــــــــﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اﻟﻨﺺ اﻟﻌﻠﻤﻲ:
ﯾﺘﻤﺜﻞ دور اﻟﺒﺮوﺗﯿﻨﺎت ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺬات :
 ﺟﺰﯾﺌﺎت  CMHﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﺨﻼﯾﺎ اﻟﻤﻨﺎﻋﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺬات و اﻟﻼذات اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻼت اﻟﻐﺸﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﺒﺎﻟﻌﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﺜﺒﺖ ﺑﺎﻟﻤﻌﻘﺪ اﻟﻤﻨﺎﻋﻲ.
.
 اﻷﺟﺴﺎم اﻟﻤﻀﺎدة ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻀﺪ و ﺗﺜﺒﻂ ﻧﺸﺎطﮫ . ــ ﺟﺰﯾﺌﺎت اﻻﻧﺘﺮﻟﻮﻛﯿﻦ  IL2ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﻔﯿﺰ اﻟﺨﻼﯾﺎ اﻟﻤﻨﺎﻋﯿﺔ .  BCRﻟﻠﻤﻔﺎوﯾﺎت  Bﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺒﺘﯿﺪ اﻟﻤﺴﺘﻀﺪي .  TCRﻟﻠﻤﻔﺎوﯾﺎت  T4ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮف اﻟﻤﺰدوج ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻘﺪ  -CMHIIاﻟﺒﺒﺘﯿﺪ اﻟﻤﺴﺘﻀﺪي.
  TCRﻟﻠﻤﻔﺎوﯾﺎت  Tcﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮف اﻟﻤﺰدوج ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻘﺪ  -CMHIاﻟﺒﺒﺘﯿﺪ اﻟﻤﺴﺘﻀﺪي . -ﺟﺰﯾﺌﺎت اﻟﺒﻮرﻓﻮرﯾﻦ ﺗﺸﻜﻞ ﻗﻨﻮات ﺣﻠﻮﻟﯿﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺤﺪوث ﺻﺪﻣﺔ ﺣﻠﻮﻟﯿﺔ ﻟﻠﺨﻼﯾﺎ اﻟﻤﺼﺎﺑﺔ .

ﻓﯾؤﻣن ذﻟك ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻌﺿوﯾﺔ و اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺗﮭﺎ .
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