
 األقسام النهائية العلمية                                                                                -بجاية –ثانوية شعبان اعمر اوقاس 

ي لمادة العلوم الطبيعية
 
ي الثاث

 
 فرض الثالث

 المدة: ساعتان             م                                                                                2019/2020السنة الدراسية: 

 األول: التمرين 

ي بخاصية االستقطاب، ي  يتمي   الليف العصب 
 
ي هذه الحالة انه ف

 
ي اثناء الراحة كموناي   راحةحالة يعرف الليف ف

 
  غشاث

 الدراسة. نقوم بهذه  الخاصية لتحديد مصدر هذهو 
ي الوثيقة  -

 
 ثم:  -1-تمعن جيدا ف

 

 أكملو  -1-عنون الوثيقة  -1-

 بياناتها. 

ومن  -1-انطالقا من الوثيقة  -2-

ي نص علمي 
 
معارفك وضح ف

ي المصدر خاصية 
 
كمون الغشاث

زا دور راحة وآلية ثباته، الاثناء  مي 

ي ذلك. 
 
وتينات ف  الي 

 

 

 : ي
 التمرين الثاث 

 ة وخلوية فاعلة. يبتدخل عنارص مناعية جزيئ يعمل الجهاز المناعي عىل تخريب كل مستضد يدخل العضوية وهذا 

إال ان تضاعف هذه الخاليا الخاليا المناعية  منلمة يسمح التعرف عىل المستضد من طرف الخاليا اللمفاوية بانتخاب 

ي تكثيف المناعية بي   الخاليا العالقة ظهار ل . يحتاج إىل تحفي    وتمايزها 
 
ح عليك هذه  الرد المناعي وترسي    ع ف نقير

 الدراسة. 

  الجزء األول: 

Listeria monocytogenes  ب  نرمز لهاLm  يا )مكورات ممرضة، تنتقل بشكل رئيسي من ( أحادية الخليةهي بكير

يا تنتج الصابة أثناء خالل تناول األغذية الملوثة.  تسمح لها بالتكاثر داخل العديد من كيميائية   عوامل( Lm) الليسير

ي الجسم
 
 . مثل الماكروفاج، الخاليا ف

يا داخل الماكروفاج يمكن ان يؤدي إىل:   تواجد هذه البكير

ي عملية البلعمة  :  -1-الحالة 
 
 الكالسيكية )الطبيعية(. أن تدمر ف

 -أ-1-وهذا ما توضحه الوثيقة ، )مواصلة تكاثرها( الهدم والدمار وبذلك تتكاثر من هذا  الفالت : -2-الحالة 

 
D’après le : un communiqué de presse INSERM-CNRS de février 2011.  
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يا  - ان من نفس الساللة. ، Lmلمعرفة آليات القضاء عىل بكير  تم انجاز مجموعة من التجارب عىل في 

يا )أو مصل من فأر سبق تعرضه  LT8و LT4مفاويات لتم اخذ  ثم ( Lmلجرعة غي  قاتلة من المكورات األحادية الليسير

ان غي  
ان لم تكن عىل اتصال بالمستضد أي ان هذه الفي  ي )فعال( وهذه الفي 

ان نظامهم المناعي وظيف  نقلها إىل في 

يا  ان.  Lmمحصنة، بعدها يتم حقنها بالبكير ي طحال الفي 
 
يا( ف  ويتم بذلك قياس عدد ها )عدد البكير

ان غي  محصنة.  -1-من الوثيقة  - ب - الشكل
ي تم الحصول عليها بعد نقل الخاليا اللمفاوية إىل الفي 

 يبي   النتائج البر

ان غي   -1-من الوثيقة  -ج -بينما الشكل 
ي تم الحصول عليها بعد نقل المصل إىل الفي 

 محصنة. فيبي   النتائج البر

 
ح  -1-الوثيقة باستغاللك  -1- يا فرضيات اقير ان.  Lmتفرس فيها كيفية القضاء عىل بكير  عىل مستوى عضوية الفي 

: الجزء  ي
 الثاث 

يا ) الفرضياتللتحقق من   (. in vitroالسابقة تم اجراء تجربة مخي 

ي هذه المرحلة، تم زرع خاليا الطحال مصابة )أخذت من فأر كان مصابا سابقا بمكورات 
 
ية ف خالل التجارب المخي 

يا( مع أنو  يا الليسير ي كل حالة.  Lmاع مختلفة من الخاليا المناعية، ثم نقيس نسبة تدمي  البكير
 
 ف

ي تم الحصول عليها عن طريق إضافة أنواع مختلفة من الخاليا  -2-من الوثيقة  – Bو A -يوضح الشكلي   
النتائج البر

 المناعية إىل الخاليا المصابة. 

 
يا ايات الفرض اختي   -2-باستغاللك الوثيقة  -2- زا نوع التعاون الذي يؤدي إىل اقصاء بكير  . Lmلسابقة مي 

ي رسم تخطيطي آلية القضاء عىل الخلية المصابة.  الجزء الثالث: 
 
 انطالقا من معارفك وضح ف

 -عن أساتذة المادة – والسداد بالتوفيق 
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ح  الحل المقير

 التمرين األول: 

ي اثناء راحة -1-
 
ي الكمون الغشاث

 
وتينات المتدخلة ف  : عنوان الوثيقة: رسم تخطيطي يوضح الي 

 تكملة البيانات: 

 +Kقناة ترسب شوارد  -Na+ 4قناة ترسب شوارد  -K+ 3  د ر شوا -Na+ 2شوارد  -1

 Na+/K+ 6- ATP 7 +8   ADP + Piمضخة  -5

-2-  :   النص العلمي

ي بخاصية االستقطاب، حيث يكون سطح الغشاء الداخىلي مشحون  السطح  بالسالب بينما يتمي   الليف العصب 
ي يكون مشحون بالموجب، يعرف الليف  ي الخارج 
 
ي اثناء الراحة كموناي   راحة انهحالة هذه الف

 
  . غشاث

ي  هو وما ؟ ثباته كمون راحة وآليةمصدر  فما هو 
 
وتينات ف  ذلك؟دور الي 

  الذي ينتج عن:  الراحةويعرف بكمون  مستقطبا،يكون غشاء العصبون اثناء الراحة 
 الوسط الداخىلي للخلية  +K+ / Naثبات التوزع غي  المتساوي ل  -

ي  والوسطبي   ي  +Naعلما ان تركي   شوارد الخارج 
 
ف

ي  ي الوسط الداخىلي  +Kتركي   شوارد  وانكي  من الوسط الداخىلي أ الوسط الخارج 
 
. كي  من الوسط أ ف ي  الخارج 

ي يؤدي إىل ناقلية هذه  +Kو  +Naوجود قنوات مفتوحة باستمرار نوعية للشوارد - عىل سطح غشاء الليف العصب 

ها. الشوارد بانتشار المسهل وفق تدرج   تركي  

ي وحدة  +Kكون عدد قنوات   +Naالصوديوم  ناقلية شوارد كي  من أ  +Kناقلية شوارد البوتاسيوم تكون -
 
المفتوحة ف

 . +Naكي  من عدد قنوات أ مساحة تكون 

  حيث:  +Na+/Kمضخات  اما ثبات كمون راحة فتؤمنه
ي خالل الراحة )  +Na+/Kتؤمن مضخات  -

نحو  +Na( حيث تعمل عىل طرد شوارد 70mv-ثبات الكمون الغشاث 
كي   

ي الخارج عكس تدرج الير
ها  +Kوإدخال شوارد  المسهل،يميل إىل دخول باالنتشار  والبر ي عكس تدرج تركي  

تميل  والبر
 (. قنوات متخصصة )عي  كذلك إىل الخروج باالنتشار المسهل 

ها من إماهة ال   - ورية لنقل الشوارد عكس تدرج تركي    . ATPتستمد الطاقة الض 
وتينات عدة تتدخل: وبذلك هي نوعي   الخاصة  و باستمرار المستقبالت القنوية المفتوحة ، كمون راحة  خالل الي 

ي تعمل عىل  +Kو الخاصة بال   +Naبشوارد ال  
ها وفق تدرج  الشوارد نقل و البر ي تركي    وفقبي   الوسط الداخىلي و الخارج 

ي القانون 
ياث   ATPاستهالك طاقة عىل شكل و هذا بحيوية ب بظاهرة نزيماهي  و  K+و  Na+مضخة  كما تتدخل،  الفي  

ها بذلك تحافظ عىل  فتعمل   . فياستقطابية اللثبات عىل تدفق هذه الشوارد عكس تدرج تركي  

ي 
 
 التمرين الثاث

 الجزء األول: 

اح فرضيات -1-باستغالل الوثيقة  -1- يا  اقير ان Lmلكيفية القضاء عىل بكير ي عضوية الفي 
 
 : ف

يا  العنارص يؤدي تناولها إىل امتصاص ثم  األطعمة،يمكن أن يحدث تلوث بعض - ومع  المسببة لألمراض مثل ليسير

 . سيحاول الكائن الحي القضاء عىل هذا العنض الممرضذلك 

يا بعض الخاليا لتتكاثر فيها بما فيها الخاليا البلعمية، -  تستهدف البكير

يا- يا تتكاثر داخل خاليا عديدة من الكائن الحي مثل  ليسير ي الماكروفاج هي بكتي 
البلعميات هذه ، خاليا مناعةتعتي  البر

ة  يا يمكن أن تدمر الكبي  ي  بذلكو ها تدمي  ال  يمكن انعن طريق البلعمة ولكن  الليسير
 
سوف تتضاعف ثم تنترسر ف

 : ما تظهره وهذا  الكائن الحي 

يا  -أ -1-الوثيقة  ي تمثل رسم تخطيطي يظهر مصي  بكير
 حيث: داخل الماكروفاج  Lmالبر

ي حالة  : -1-الحالة 
 
يا ف المتواجد عىل  HLAIIعىل ال  الببتيدية بظاهرة البلعمة يتم عرض محدداتها  Lm هدم البكير

ي لغشاء البالعات  ة لتصبح خلية عارضة سطح الخارج  ي الستجابة المناعية  CPAالكبي 
 
الخلية  عليه تتعرفلتساهم ف

 المناعية. الستجابة  تحفي   وتكثيفسيسمح مما عىل  LT4اللمفاوية 

ي حالة الفالت من حويصل الهضم  : -2-الحالة 
 
يا تفرز عوامل بروتينية تساعدها عىل ف داخل البالعات فان البكير

يا عىل ال   اللمفاوية  وتتعرفلتتحول إىل خلية مصابة  HLAIالتكاثر فتقوم الخلية البلعمية بذلك عرض ببتيدات البكير

LT8 المعقد المعروض  عىل(HLAI-  ببتيد)ي الستجابة المناعية النوعية  مستضدي
 
 الخلوية. المتخصصة ف
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يا بظاهرة البلعمة وتدمر تهضم بإمكان الماكروفاج ان : ومنه ي هذه الحالة فعالة ضد البكير
 
 . Lm، فتكون البالعات ف

يا  وبإمكان           ي هذه الحالة غي  فعالة ضد لفتصبح البا لتتكاثر ان تفلت من هذا الهضم  Lmالبكير
 
 . Lmعات ف

 

ان غي  محصنة.  : -ب -1-من الوثيقة 
ي تم الحصول عليها بعد نقل الخاليا اللمفاوية إىل الفي 

 يبي   النتائج البر

يا  ان غي  محضنة  Lmعند حقن بكير
ي في 

 
يا  بنوعيها محسسة LTإليه الخاليا اللمفاوية  وتضافف ( Lm)نوعية للبكير

يا  ة التجرية أي  210حيث بقيت تقريبا مساوية ل بكمية ضعيفة جدا تزايدت يالحظ ان كمية البكير  أيام   4خالل كل فير

يا فإن أي غي  نوعية محسسة غي   LTلمفاويات عند حقن بينما  منعدم،مما يدل عىل ان تكاثرها تقريبا  عدد البكير

ايد  ي اليوم الرابع مما يدل عىل تكاثرها  يير 
 
  تقريبا  وإ 910ليصل ف

ي وجود ومنه
 
يا  LT: ف يا تمنع تكاثر  Lmالمحسسة = النوعية للبكير  فعالة.  خلويةالمناعية الستجابة اال  = البكير

ي تم الحصول عليها بعد نقل : -ج-1-من الوثيقة 
ان غي  محصنة. مصل يبي   النتائج البر

 إىل الفي 

يا أال يحتوي عىل  و أيحتوي عند نقل مصل  يا  Lmجسام مضادة ضد بكير ان المحقونة بالبكير  محضنة  وغي   Lmللفي 

ي اليوم الرابع 
 
ي الحالتي   ف

 
( لتصل عددها ف يا يكون كبي 

ايد )تكاثر البكير يا يير   . وإ 910فإنه نالحظ ان عدد البكير

يا  ومنه:  يا  غي  ال انها إرغم وجود األجسام المضادة ضد البكير فهي ال تمنعها من التكاثر  Lmفعالة ضد البكير

 . Lmفاالستجابة المناعية الخلطية غي  فعالة ضد 

 تكون الفرضيات  -1-من اشكال الوثيقة 

  : -أ -1-من الشكل 

يا  -1  . الماكروفاجبظاهرة البلعمة بتدخل  Lmيتم القضاء عىل البكير

 : -ب -1-من الشكل 

يا  -2 ي  LT8بتدخل الخاليا  Lmيتم القضاء عىل البكير
 . LT4الخاليا ب تحفز البر

يا  ة فعالة ضد بكير  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟Lmمبر تكون البالعات الكبي 
 : ي
  الجزء الثاث 

يا نوع التعاون  وابراز الفرضيات اختبار  -2- يا ) الذي يؤدي اىل القضاء عىل الليسير  ( in-vitroمخي 

ي وسطي   مختلفي    Bو A -2-يمثل الوثيقة 
 
يا ف الخاليا البيضاء = البالعات  وعدد  ونوعبداللة الزمن نسبة تدمي  البكير

ي وسط  المضافة،
 
ي وجود الماكروفاج ف

 
: حيث توضع خاليا الطحال ف ي  تجريب 

ي وجود الماكروفاج  : Bو  Aالشكل 
 
لوكينات المفرزة من طرف  المحفزةف النوعية ترتفع نسبة تدمي   LT4بواسطة األنير

يا   تقريبا.  %100حواىلي  إىل( لتصل )الماكروفاجبزيادة عدد الخاليا المضافة  Lmالبكير

ي وجود الماكروفاج غي  
 
ي وجود  ،%20تقدر بحواىلي تبفر هذه النسبة منخفضة  LT4قبل  محفزة منبينما ف

 
اما ف

يا تقريبا منعدمة LT8و LT4بنوعيها  LTالخاليا    . النوعية او المحسسة تكون نسبة تدمي  البكير

يا  ومنه:    Lmالماكروفاج هي الوحيدة القادرة عىل تدمي  بكير

ي  -1-فبذلك يكون الفرضية 
يا انه تنص عىل  والبر  بظاهرة البلعمة بتدخل الماكروفاج Lmيتم القضاء عىل البكير

 صحيحة. 

ي تنص عىل -2-الفرضية وتكون
يا بتدخل الخاليا انه  البر ي  LT8يتم القضاء عىل البكير

 خاطئة.  LT4الخاليا ب ز تحفالبر

يا  ابراز نوع التعاون  : Lm الذي يؤدي إىل اقصاء بكير

ة او البالعات  ي تقوم  الكبي 
يا الماكروفاج هي البر ي الستجابة  وهي  Lm بتدمي  بكير

 
خاليا مناعية تتدخل ف

 وهذه LT4ال تكون هذه الخاليا المناعية فعالة إال إذا كانت محفزة من طرف  الالنوعية،المناعية 

ي الستجابة المناعية 
 
ة تتدخل ف  النوعية. األخي 

يا  )النوعيةالمحسسة  LT4اذن:  لوكينات وهذه األ  LTh إىل وتتمايز ( تتكاثر Lmلبكير ة المنتجة لألنير خي 

يا  هناك تعاون خلوي بي   النوعي    وبذلكبظاهرة البلعمة  Lmتحفز الماكروفاج عىل تدمي  بكير

  . LT4والماكروفاج 
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ي  توضيح: الثالثالجزء 
 
  رسم تخطيطي آلية القضاء عىل الخلية المصابة. ف
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