
  
 4من  1 الصفحة

 
  

  الحمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  وزارة التربیة الوطنیة

  ثانویة البشیر اإلبراھیمي تبسبست

  امتحان الفصل الثاني للسنة ثالثة

  علوم تجریبیة: الشعبة

  ساعات 03: المدة                        اختبار مادة العلوم الطبیعیة و الحیاة

  مدى استعدادهعلى المترشح إبراز كامل قدراتھ و إظھار 

  :التمرین األول

و ) CMH(، من بینھا مؤشرات معقد التوافق النسیجي األكبر تحمل الخالیا عدة جزیئات غشائیة ممیزة للفرد

تظھر ھذه . عند اإلنسان 15أو /و 6التي تشكل مستضدات یشفر لھا بمورثات محمولة على زوج الصبغي 

  .المورثات بعدة ألیالت مرتبطة ال سیادة بینھا

  ).CMH(تقدم الوثیقة الموالیة معلومات حول المؤشرات الغشائیة لمعقد التوافق النسیبجي األكبر 

 

من  ، ثم قارن بینھا في جدول)CMH(بنیة الجزیئات المعبرة عن لمعقد التوافق النسیبجي األكبر  صف .1

 .حیث البنیة، المنشأ الوراثي و الدور

 :مكتسباتكباإلعتماد على معطیات الوثیقة و  .2

  .معقد التوافق النسیجيط الظاھري على المستوى الخلوي لعلمیا اختالف النم في نص لخص –
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 4من  2 الصفحة

 
  

  :التمرین الثاني

  .یعمل الجھازالمناعي عادة على اقصاء العناصرالغریبة و التي لھا القدرة على اإلخالل بالعضویة

و التي تستخدم في الحاالت العالجیة قصد أنماط من المضادات الحیویة عدة تطور المخابر البیوفرماسیوتیة 

  .المساعدة على تقویة الجھاز المناعي، حیث یمكنھا التدخل نوعیا في تحقیق االستجابة المناعیة إلى حد ما

  :الجزء األول

تدھورت الحالة الصحیة ألحد للتلمیذ ریاض فنصحھ أستاذ العلوم الطبیعیة بزیارة الطبیب قصد تحسن حالتھ، 

نة الطبیة أقر الطبیب أن ریاض مصاب بنوع من البكتیریا، فسلم لھ وصفة طبیة تتضمن قائمة من بعد المعای

أراد األستاذ معرفة المضاد الحیوي المتكیف ضد البكتیریا فأنجز تجربة . المضادات الحیویة

)antibiogramme.(  

  :التالیة) 1(الوثیقة من ) أ(الشكل نتائج التجربة موضحة ب

  

  .للحواف الشفافة تبیین غیاب للبكتیریا حول ھذه األقراصعند الفحص المجھري  :المالحظة

 .البروتوكول التجریبي الذي سمح بالحصول على ھذه النتائج قدم .1

 .على المستوى الجزیئي برسم تخطیطي اجابتكدعما م) R(النتائج المحصل علیھا في الحفرة  فسر .2

  :الجزء الثاني

  ).2(من الوثیقة ) ب(الحیویة السابقة تم أنجاز الشكل  لدراسة آلیة عمل المضادات

  ):2(من الوثیقة ) ب(معتمدا على نتائج الشكل 

 . المضاد الحیوي األكثر فعالیة ضد ھذه البكتیریا استخرج .1

 .تأثیر كل مضاد حیوي بین .2

ل صالمح النتائجو مستغال  باإلستیالدتلك المتعلقة و  التعبیر المورثياعتمادا على مكتسباتك حول  .3

  .كیف یمكن تقویم الجھاز المناعي في الحالة العالجیة وضحعلیھا من ھذه الدراسة، 
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 4من  3 الصفحة

 
  

  :ثلالتمرین الثا

  .الجسمالجھاز العصبي المنظم لمختلف وضعیات ) السموم(جزیئات الغریبة البعض تستھدف 

نوع من التسممات الخطیرة التي تسبب الشلل لمختلف عضالت الجسم الھیكلیة، تسببھ  BOTULISMEالـ 

و الذي یؤثر في مستوى المشابك  Botuliumحیث تفرز سم  Clostridium botuliumبكتیریا تدعى 

  .العضلیة–العصبیة

  :الدراسة التالیة نستعرضعلى النقل المشبكي  BOTULISMEلدراسة آلیة تأثیر سم الـ 

  :الجزء األول

 صور مأخوذة بالمجھر اإللكتروني خالل فترات متتابعة على مستوى أحد المشابك) 1(تمثل الوثیقة 

  .السمھذا  غیابفي  العضلیة–العصبیة

  
تحریر ب الظواھر الخلویة التي تسمح استخرجو معلوماتك، ) 1(مستعینا بالمراحل الموضحة بالوثیقة  .1

 .العصبي على مستوى المشبكالمبلغ 

 .على مستوى المشبك BOTULISMEتفسر بھما آلیة تأثیر سم الـ  فرضیین اقترح .2

  :الجزء الثاني

  :الفرضیتین المقترحتین، نقدم المعطیات التالیة إحدىلغرض التحقق من صحة 

  : المعطى األول

خالل فترات زمنیة  BOTULISMEالـ في وجود سم  خلیة قبل مشبكیةمظھر ) 1(من الوثیقة یمثل الشكل أ 

  .تلي التنبیھ الفعال

  
                          

1 2 3 

  2الوثیقة 
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 4من  4 الصفحة

 
  

  :لمعطى الثانيا

  .على النشاط الكھربائي للخلیة بعد مشبكیة BOTULISMEتأثیر سم الـ ) 2(یمثل الشكل ب من الوثیقة 

  

  :المعطى الثالث

قیم عدد الحویصالت المتبقیة في النھایة المحوریة للخلیة قبل المشبكیة ) 1(الشكل ج من الوثیقة جدول یمثل 

  .BOTULISMEإثر التنبیھ الفعال في وجود و غیاب سم الـ 

 تركیز الكالسیوم

  )يمل/غمل(

0  1  2  3  4  5  6  7  

في غیاب سم الـ 

BOTULISME.  

100  80  65  54  40  25  16  10  

في وجود سم الـ 

BOTULISME.  

100  89  78  77  77  77  77  77  

یعطى مقیاس . أثر التنبیھ في وجود و غیاب السم على نھایة الخلیة قبل مشبكیة تحلیلیاو  بیانیا استدل .1

 .)حویصل 10 »سم1میلي و /ملغ1 »سم  1: (الرسم التالي

الـ  تأثیر سم مبینا، إلیھاصل وتین انطالقا من النتائج المتحصحة الفرضیتین المقترمدى  ناقش .2

BOTULISME على النشاط اإلدماجي للعصبون المحرك. 

  :الجزء الثالث

برسم تخطیطي على المستوى  وضح) 2و  1(في الجزئین  إلیھاانطالقا من المعلومات التي توصلت 

  .ي للرسالة العصبیةالمشبك على النقل BOTULISME، آلیة تأثیر سم الـ الشارديو  یئيزالج

  

  

  

  

  2الوثیقة 
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 4من  5 الصفحة

 
  

  التنقیط  النموذجي المقترجالحل 
  ن 5  :التمرین األول

  :الوصف/ 1
من طبیعة غلیكوبروتینیة تتشكل من اتحاد سلسلتین ببتیدیتین، أحداھما بھا بنى ثانویة :  Aالجزیئة 

α  وβ  تخترق الغشاء الھیولي و األخرى سطحیة بھا بنیةβ 2m  
  تخترقان الغشاء الھیوليمن طبیعة غلیكوبروتینیة تتشكل من اتحاد سلسلتین ببتیدیتین، : Bالجزیئة 
  Bالجزیئة   Aالجزیئة   :المقارنة

من حیث 
  البنیة

  رابعیة  رابعیة

المنشأ 
  الوراثي

المورثات :  6على الصبغي 
A.B.C 
  β 2mالمورثة : 15الصبغي  على

المورثات :  6على الصبغي 
DP.DQ.DR 

  التعریف بالھویة البیولوجیة  الدور
  LT8تحسیس  LT4تحسیس 

  :النص العلمي/ 2
في وجود جزیئات  CMHیتمثل النمط الظاھري على مستوى معقد التوافق النسیجي **  

غلیكوبروتینیة على السطح الخارجي ألغشیة الخالیا ذات النوى، و بعض اللمفایات و البلعمیات، 
فما ھو مصدر اختالف النمط . بیولوجیة، و تختلف من فرد آلخرو التي تعتبر مؤشرات الھویة ال

  الظاھري ألراد على المستوى الخلوي؟
و  6بمورثات محمولة على الصبغیین  CMHلمعقد التوافق النسیجي یشفر المؤشرات الغشائیة ** 
و یحمل كل فرد واحد من كل )  A.B.C.DP.DQ.DR(عند اإلنسان، و تظھر بعدة ألیالت  15

  .منھا فقط
إلى سلسلة ببتیدیة تتحد مع أخرى معبرة عن  6المحمولة على الصبغي )  A.B.C(تشفر األلیالت *

تتوضع على غشاء الخالیا  HLA II، مشكلة المؤشر 15المحمولة على الصبغي  β 2mالمورثة 
  .اللمفاویة و البلعمیات الكبیرة فقط

إلى سلسلتین ببتیدیتین تتحدان مع  6المحمولة على الصبغي )  DP.DQ.DR(تشفر األلیالت *
  .تتوضع على أغشیة الخالیا ذات النوى HLA Iبعضھما البعض مشكلة المؤشر 

  .عددھا كبیر جدا CMHإن األلیالت المعبرة عن النظام *
  .إن ھذه األلیالت ال سیادة بینھا*

ھو نتیجة التعبیر المورثي  CMHلخلوي في النظام إن اختالف النمط الظاھري على المستوى ا** 
المختلفة بنیویا إلختالف عدد ألیالتھا  HLAالمشفر للغلیكوبروتینات الغشائیة  عن التفاعل األلیلي

  .الكبیر و التي ال سیادة بینھا

  

  ن 7  :التمرین الثاني
    :الجزء األول

  :تقدیم البروتوكول التجریبي/ 1
  .وسط مغذي مادة الجیلوزنضع في طبق بتري بھ *
  .بشكل متستو على كل السطح نزرع أنواع مختلفة من البكتیریا المسؤولة عن اإلصابة*
  .في حفر متساویة البعد عن المركز) C.P.R.S(نضع أقراص من المضادات الحیویة *
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 4من  6 الصفحة

 
  

ساعة في حرارة  24نترك التركیب التجریبي لمدة *
  ).°م33(مالئمة 

  :التفسیر/2
للون الشفاف القصاء ) R(اف الحفرة یعد تحول حو

البكتیریا نتیجة ارتباطھا مع األجسام المضادة 
   .الموجودة بالقرص لتشكل معقدات مناعیة

  
  

    :الجزء الثاني
  :استخراج المضاد الحیوي األكثر فعالیة/1

داللة على ھي األكبر ) C(ة قرب الحفرة فنالحظ أن المساحة الشفا) أ(الشكل  1من خالل الوثیقة 
 لتشكل معقدات مناعیة أدت للقضاء علیھا و بالتالي منع انتشارھاكبیر اإلرتباط مع البكتیریا  سطح

  .و تثبیط تكاثرھا
  :تببن تأثیر المضادات الحیویة/2
عمل األنزیم المسؤول عن تركیب المحفظة البكتیریة  و بالتالي تصبح ) P(یعیق المضاد الحیوي *

  .المناعي ما یؤدي إلى إقصائھاأقل مقاومة للجھاز 
و بالتالي نسخ المعلومات الوراثیة المسؤول عن  ARNpعمل األنزیم ) R(یعیق المضاد الحیوي *

تصبح أقل مقاومة للجھاز المناعي ما یؤدي إلى عدم تركیب بروتینات المحفظة البكتیریة و 
  .إقصائھا

المحفظة البكتیریة  و  ل بروتیناتالربوزومات ما یمنع تشكیعمل ) S(یعیق المضاد الحیوي *
  .بالتالي تصبح أقل مقاومة للجھاز المناعي ما یؤدي إلى إقصائھا

تشكل الروابط الببتیدیة على مستوى الربوزوم ما یمنع تشكیل ) C(یعیق المضاد الحیوي *
اعي ما المحفظة البكتیریة  و بالتالي تصبح أقل مقاومة للجھاز المنالسالسل الببتیدیة لبروتینات 

  .یؤدي إلى إقصائھا
  :التوضیح/ 3
تعتمد تقنیة تقویم الجھاز المناعي على تمكینھ من التعرف على المستضدات الغریبة و التي *

في مستویات  التعبیر المورثيیمنكنھا اإلخالل بالجھاز المناعي، بتركیب مضادات حیویة تعیق 
  .مختلفة

كائنات بدائیة النوى مثل البكتیریا، حیث یتم دمج یمكن انتاج ھذه المضادات الحیویة باستخدام *
خالصھا من كائنات حقیقیة ستمعلوماتھا الوراثیة في شكل قطع كروماتیدیة المصنع مخبریا أو با

  .اإلستیالد، إنھ في البالزمید النوى
تمكن المضادات الحیویة المصنعة مخبریا في المخابر البیوفرماسیوتیة الجھاز المناعي من *

التعرف على المستضدات و التقلیل من مقاومتھا نتیجة القضاء على محفظتھا السكریة التي 
  .تحجبھا مناعیا، ما یتیح للجھاو المناعي أو المستضات االتباط معھا نوعیا و بالتالي اقصاءھا

  

  ن 8  :التمرین الثالث
    :الجزء األول

  :استخراج الظواھر البیولوجیة/ 1
  .الى فتح القنوات الفولطیة للكالسیوم ما یسمح بتدفقھا الداخل ھیوليیؤدي كمون العمل *
  .تحفز شوارد الكالسیوم ھجرة و تثبیت الحویصالت المشبكیة على الغشاء قبل مشبكبي*
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 4من  7 الصفحة

 
  

تثیر شوارد الكالسیوم الحویصالت المثبتة على الغشاء قبل مشبكي انفتاحھا و بالتالي تحرر *
  .المبلغ العصبي في الشق المشبكي

  :الفرضیات/ 2
یعیق سم البوتولیزم انفتاح القنوات الفولطیة للكالسیوم ما یمنع تدفق الكالسیوم الداخلي و بالتالي *

عدم تحفیز الحویصالت المشبكیة على الھجرة و التثبت على الغشاء قبل مشبكي و بالتالي  عدم 
  .تحرر المبلغ العصبي في الشق المشبكي

شوارد الكالسیوم على تحفیز الحویصالت المشبكیة على الھجرة و التثبت یعیق سم البوتولیزم * 
  .على الغشاء قبل مشبكي و بالتالي  عدم تحرر المبلغ العصبي في الشق المشبكي

    :الجزء الثاني
  :االستدالل/ 1

   :أوال بیانیا
  :ثانیا تحلیلیا

تمثل المنحنیات تغییرات عدد 
الحویصالت المشبكیة في 

قبل مشبكیة قبل و بعد الھیولى 
حقن سم  البوتولیزم حیث 

  :نالحظ
  في غیاب سم

نالحظ : البوتولیزم
تناقص عدد 

 .الحویصالت المشبكیة داللة على دخول شوارد الكالسیوم و تحفزھا
  المشبكیة داللة في وجود سم البوتولیزم نالحظ تناقص طفیف ثم یتوقف لعدد الحیوصالت

 .على كبح تحریرھا
عمل شوارد الكالسیوم ما یمنع تحرر المبلغ و من ھذه النتائج نستدل أن سم البوتولیزم یعیق 

  . العصبي في الشق المشبكي
  :المناقشة/ 2
فإن تدفق شوارد الكالسیوم إلى الھیولى قبل مشبكیة یسمح بھجرة  لجزء األولفي ا 1من الوثیقة *

و تثبیت الحویصالت المشبكیة غلى الغشاء و ھو ما یؤدي لتحرر المبلغ الغصبي في الشق 
  .المشبكي

یعیق تثبت الحویصالت المشبكیة غلى الغشاء و ھو فإن سم البوتولیزم ) أ(الشكل  2من الوثیقة *
  .بلغ العصبي في الشق المشبكيما یؤدي لعدم تحرر الم

فإن عدم تحرر المبلغ العصبي في الشق المشبكي بسبب سم البوتولیزم یؤدي إلى ) ب(من الشكل *
  .عدم تولید كمونات بعد مشبكیة

من نتائج جدول المعطى الثالث فإن تنبیھ العنصر قبل مشبكي یثیر دخول شوارد الكالسیوم و * 
و لكن فإن وجود السم یمنع عمل شوارد الكالسیوم ما یسبب . ینفي صحة الفرضیة األولىھو ما 

ما یؤكد عدم تثبیت الحویصالت المشبكیة و عدم تحرر المبلغ العصبي في الشق المشبكي و ھو 
  .، ما ال یسمح بتولید كمونات بعد مشبكیة في العنصر بعد مشبكيصحة الفرضیة الثانیة

 الة راحة مستدامة إثر غیاب التتنبیھ الكیمائي لھإن بقاء العصبون المحرك بعد المشبكي في ح*
  .یترجم بحالة مرضیة ھي الشلل

  

    رسم تخطیطي تفسیري یوضح آلیة عمل البوتولیزم على النقل المشبكي: العنوان :الجزء الثالث
  

 عدد الحویصالت

 تركیز الكالسیوم
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