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إختبار مادة علوم الطبيعة واحلياة
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على املرتشح أن خيتار أحد املوضوعني اآلتيني:
املوضوع األول

التمرين األول  6(:نقاط)
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حلدوث استجابة مناعية البد من حدوث تعاون خلوي بني اخلالاي املناعية

 -تبني الوثيقة  01العالقة املوجودة بني اثنني من اخلالاي) س و ص (

m

املشاركة يف حتريض استجابة مناعية نوعية.

-1تعرف على اخلليتني (س،ص)مع كتابة البياانت املرقمة من ( 1إىل .)4
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-2اشرح دور اخللية (س) موظفا اخلطوات (أ،ب،ج،د)من الوثيقة .1
-3بني كيفية تتدخل اخللية (ص) يف إنتاج األجسام املضادة .
 -4ابالعتماد على معطيات الوثيقة ومعارفك املكتسبة

الوثيقة 01
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ّبني يف نص علمي دور اخلالاي املناعية والعالقة الوظيفية بينها يف حتريض استجابة مناعية نوعية.

التمرين الثاين  14( :نقطة)

تتميز اخلالاي احلية بقدرهتا على تركيب الربوتينات ألداء وظائفها املتنوعة.

 /-Iنقرتح الوثيقة ( )01حيث الشكل (أ) :ميثل رسم ختطيطي ملرحلة هامة من هذه الظاهرة والشكل (ب) :ميثل جدول خمتصر

الشكل (أ)

الشكل (ب)

الوثيقة ()1

-1أ-سم املرحلة املمثلة ابلشكل (أ) ؟ مث أكتب البياانت املرقمة ؟
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للشفرة الوراثية.

ب -أكمل تسلسل النيكليوتيدات للعنصر( )5؟ وكذلك وحدات السلسلة الببتيدية ،مث استخرج السلسلة املستنسخة.
-1-
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 -2أ -يتم تركيب العنصر ( )5خالل مرحلة هامة .ما هي هذه املرحلة ؟ وأذكر العناصر الضرورية حلدوثها ؟
ب -تعرف على الفرتتني ( )Aو()B؟

ج -أذكر دور كل من العنصرين ( )5و( )3؟

 /-IIللتعرف اكثر على خصائص الربوتينات نقرتح اجلدول التايل الذي يبني جذور بعض الوحدات البنائية املكونة للربوتينات

s

وأوزاهنا اجلزيئية وكذلك قيمة PHiلكل منها.

am

 -1أ -سم هذه الوحدات ،مث صنفها مبينا معيار تصنيفها؟
ب -أكتب الصيغة الكيميائية للببتيد (س) حيث يكون

الرتتيب ( )R1-R2-R3-R4؟
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ج -أحسب الوزن اجلزيئي للببتيد(س) ؟ وضح ذلك ؟(الكتلة املولية H=1

)O=16

 -2لدراسة بعض خصائص الوحدات السابقة متت اإلماهة الكلية للببتيد (س) مث وضعت نواتج اإلماهة يف منتصف ورقة جهاز

m

اهلجرة الكهرابئية ضمن جمال كهرابئي ذو ،PH=6كما هو موضح يف الشكل (أ) للوثيقة (:)2
أ -ما هي النتائج اليت تتوقعها يف هناية التجربة مع التعليل ؟ استنتج تعريف قيمة الـ  PHi؟
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ب -أكتب الصيغة الشاردية للوحدات البنائية ()R4،R3،R2،R1عند PH=6؟

 -3وضع الببتيد (س) يف وسطني خمتلفني()PH=1و(،)PH=12والنتائج ممثلة ابلشكلني (ب) و(ج) على الرتتيب.

 -فسر هذه املالحظات مع حتديد قيمة شحنة الببتيد يف كل حالة ؟
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الوثيقة ()2

-IIIاعتمادا على ما جاء يف املوضوع ومعلوماتك املكتسبة حول االمحاض االمينية ،بني دور األمحاض األمينية يف حتديد البنية

الفراغية الوظيفية للربوتينات.
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املوضوع الثاين
التمرين األول 6( :نقاط)

يعتمد التخصص الوظيفي للربوتني على ثبات بنيته الفراغية.

s

برانمج راستوب مكن من اجناز الوثيقة اآلتية اليت متثل البنية الفراغية ألحد الربوتينات.

am

-1أكتب البياانت املرقمة  ،مث سم املستوى البنائي هلذا الربوتني

 -2تنشأ بني احلمضني األمينيني املؤطرين يف(م) رابطة تساهم

يف ثبات بنية الربوتني،إذا علمت أن جذور ھذه األمحاض األمينية
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هي كاآليت:

R Lys=(CH2)4NH2. R Glu =(CH2)2COOH
املتشكلة ؟

m

-مثل الصيغة الكيميائية للجزء املؤطر(م) و ما نوع الرابطة

ثبات البنية الفراغية  .أذكرها.
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-3ابإلضافة إىل الرابطة السابقة هناك روابط أخرى تساهم يف

الوثيقة01

-4ابستغالل ما توصلت إليه يف هذه الدراسة ومعلوماتك خلص يف نص علمي العالقة بني بنية و وظيفة الربوتني.
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التمرين الثاين 14( :نقطة)

تعترب الفريوسات أخطر املستضدات خاصة فريوس  HIVاملسبب ملرض السيدا  ،لفهم آليات الرد املناعي إجتاه اإلصاابت

الفريوسية و خطورة بعض هذه اإلصاابت على اجلهازاملناعي  ،نقرتح عليك ما يلي:
-1هبدف التعرف على بنية فريوس  HIVالذي يتسبب يف فقدان املناعة

أ  -تعرف على البياانت املرقمة و املمثلة يف الوثيقة- 1 .

ب -أذكر دور كال من العنصر  4و العنصر  5من الوثيقة– 1

y-

 -2بينت حتاليل دم املصاب وجود أجسام مضادة ضد العنصر 1
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املكتسبة  ،نقرح الوثيقة  - 1اليت متثل ما فوق بنية هذا الفريوس.
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من الوثيقة  ، 01كما اظهر الفحص اجملهري لعينات مأخوذة من العقد
اللمفاوية املنتفخة وجود عدد كبري من اخلالاي املبينة

يف الشكل (أ)

من الوثيقة ( )2واليت تتحول اىل اخلالاي املمثلة يف

الشكل (ب) من الوثيقة (.)2

أ -تعرف على اخلالاي املبينة يف الشكلني (أ) و(ب)
من الوثيقة ( )2؟

الشكل (أ)

-3-

الوثيقة ()2
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الشكل (ب)

ب -علل وجود اجسام مضادة ضد العنصر  1يف مصل الشخص املصاب ؟

ج -استخرج من الشكل (ب) اهم املميزات البنيوية هلذه اخلالاي و اليت تؤهلها للقيام بوظيفتها يف االستجابة املناعية ضد
 VIH؟

/-IIمت قياس لدى جمموعة من األشخاص املصابني مبرض السيدا كل من كمية  VIHوتركيز  LTcوكذلك تركيز االجسام

s

املضادة ضد  ،VIHوالنتائج موضحة يف الشكل (أ) من الوثيقة (.)3
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الوثيقة ()3
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 -1ابستغاللك للنتائج املمثلة يف الشكل (أ) من الوثيقة (:)3

أ -فسر تطور الشحنة الفريوسية ابتداءا من األسبوع السادس ؟

ب -ما هي املعلومات اليت تستخلصها من تطور عدد  LT4خالل األسابيع األوىل من اإلصابة ؟

الفريوسية وعدد  ،LT4النتائج مبينة يف الشكل (ب) و(ج) من الوثيقة (.)3
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 -2تلقى مصاب بـ VIHعالجا مبادة ( )nevirapineاملثبط لعمل االستنساخ العكسي ،مث مت تتبع تطور كل من الشحنة

أ -قارن بني تطور كل من  LT4والشحنة الفريوسية قبل العالج وبعده من خالل اشكال الوثيقة ( )3؟

y-

ب -استنتج فعالية مادة ( )nevirapineكعالج للسيدا ؟

/-IIIلفريوس  VIHالقدرة على اضعاف املناعة النوعية لدى الشخص املصاب ،عن طريق استهداف خالاي متخصصة يف

 -اكتب نصا علميا توضح من خالله هذا املفهوم ؟
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االستجابة املناعية ،لذلك يسمى فقدان املناعة املكتسبة (.)SIDA

