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 عةسا 02: المدة                                                                          : علوم الطبيعة و الحياة  اختبار في مادة
  

 على المترشح أن يعالج أحد الموضوعين التاليين
 الموضوع األول

 
 نقاط) 06(التمرين األول: 

تتطلب آلية تحويل اللغة النووية إلى لغة بروتينية على مستوى هيولى الخلية تدخل العديد من الجزيئات و العضيات الخلوية. 
 تقدم الوثيقة دور البعض من هذه الجزيئات و العضيات في اآللية المشار أليها أعاله.  

 
 .نات المرقمةالبياعلى  تعرف. 1
 .7و  3و  1الخصائص البنيوية لكل من العناصر  حدد. 2
نصا علميا تبرز فيه دور هذه الجزيئات و العضيات الخلوية في تحويل اللغة النووية إلى  أكتب انطالقا من معطيات الوثيقة. 3

 اللغة البروتينية على مستوى هيولى الخلية.
 )نقطة 14(: الثانيالتمرين 

تعاني بعض السيدات من تضخم الرقبة على مستوى الغدة الدرقية ومن عدة مشاكل ذات أسباب تعود إلى األيض. كما ان 
في هذه الحالة يكون أقل من المعدالت الطبيعية و التي  Thyroidiennesمستوى هرمونات خاصة هرمونات الثيرويدين

حيث تصنيع هذه الهرمونات يتطلب وجود بروتين إسمه  تشمل هرمون التيروكسين و هرمون ثالثي يود الثيرونين,
 نقترح الدراسة التالية: Thyroglobulinثيروغلوبيولين

 :الجزء األول
) نتائج الفحص المجهري لعينة لسيدة تعاني من هذا 1من نسيج للغدة الدرقية. حيث يمثل الشكل (أ) من الوثيقة ( تم أخذعينة 

 المرض (مصابة)  بينما الشكل (ب) فيمثل الفحص المجهري لعينة لسيدة عادية.  
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06(تمرين األول:التمرين األول: 

amآلية تحويل اتطلب آلية تحويل اللغة
ة دور البعضالوثيقة دور البعض من

وية في تحويل الخلوية في تحويل اللغة

ى األيض. كما ان إلى األيض. كما ان 
طبيعية و التي ت الطبيعية و التي 

هن إسمه 
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 المشكلة العلمية المطروحة حول أسباب المرض لخص -1
 ئج الفحص المجهري لعينة السيدة المصابةفرضيتين تفسر بهما نتا إقترح -2

 الجزء الثاني:
تم إستخالص خاليا مناعية و أخرى من الغدة الدرقية من السيدة المصابة, وضعت هذه الخاليا في ثالث أوساط زرع  

 ).2مغذية.الشروط و النتائج التجريبية ممثلة في جدول الشكل (أ) من الوثيقة (

النتائج وجود الخاليا الدرقيةالخاليا المزروعة في  أوساط الزرع
غياب األجسام المضادة Bاللمفاويات  1الوسط
غياب األجسام المضادة + الماكروفاجBاللمفاويات  2الوسط 

وجود األجسام المضادة بكمية كبيرة 4T+ الماكروفاج + اللمفاويات  Bاللمفاويات  3الوسط 
)2الوثيقة( –الشكل (أ) 

 
 )2الوثيقة( –الشكل (ب) 

 
 )2النتائج التجريبية المحصل عليها في الشكل (أ) من الوثيقة ( فسر -1
 )2نوع اإلستجابة المناعية التي يظهرها الشكل (أ) من الوثيقة ( إستنتج -2

المناعي على الهالم ( الجيلوز) حيث: وضعنا في الحفرة الموجودة في الوسط بروتين  طبقنا بعد ذلك تقنية اإلنتشار
محاليل مختلفة:محلول من األجسام  3) ثم توضع في الحفر الثالث األخرى ضمن الهالم Thyroglobulin (Tثيروغلوبيولين

). النتائج Aد التيروغلوبين () و أجسام مضادة ضN) المستخلصة من السيدة المصابة,مصل لشخص سليم (Sالمضادة (
    )2المحصل عليها ممثلة في الشكل(ب) من الوثيقة (

 صحة الفرضيات المقترحة سابقا لتؤكد) 2بمعطيات الشكل (ب) من الوثيقة ( استدل -3
 :الجزء الثالث

 .لة في هذه اإلستجابةنصا علميا توضح فيه أسباب مرض السيدة المصابة مبرزا بذلك دور الجزيئات الدفاعية المتدخ أكتب 
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aالمشكلة العلمالمشكلة العلمية المخص
ضيتين تفسرفرضيتين تفسر بهما نت

مناعية و أخرخاليا مناعية و أخرى من
ريبية ممثلتائج التجريبية ممثلة في

واليا المزروعةالخاليا المزروعة في  m/
cocn+ الماكروفاج+ الماكروفاج + اللمomB+ الماكروفاج+ الماكروفاجBBات BBmتفاويات  c

dudu
لوسط بودة في الوسط بروتين 

لفة:محلول مليل مختلفة:محلول من األ
النت). النتائج AAوبين (غلوبين (
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 الموضوع الثاني                                                        
 

 نقاط) 06(التمرين األول: 
لألحماض األمينية دور أساسي في تشكيل البنية الفراغية للبروتينات و بالتالي تخصصها الوظيفي و لمعرفة أهم خصائصها 

 نقترح الدراسة التالية: 
 . ) مالحظة ببرنامج راستوبmARN) البنية الفراغية إلنزيم الريبونيكلياز (إنزيم يعمل على تفكيك الـ 1تمثل الوثيقة (

 إجابتك. معلالعلى المستوى البنائي لهذا اإلنزيم. على البيانات و  تعرف. 1
تنشأ بين الحمضين األمينيين المؤطرين في (م) رابطة تساهم في ثبات بنية البروتين, إذا علمت أن جذور هذه األحماض . 2

 ,  COOH2)2= (CHGluRاألمينية هي: 
2NH4)2= (CHLysR تشكل الرابطة الكيميائية  كيفية أبرز

  .انطالقا من هذه الدراسة و معلوماتك
أن علمت  إذا pH = 1سلوك الحمضين عند  فسر. 3

=9.59LyspHi  3.2=وGlupHi  مع كتابة الصيغة الكيميائية لكل
 حمض أميني متاين.

 علميا تبرز فيه العالقة بين المورثة و بنية                                                                             نصا  أنجز. 4
 و وظيفة البروتين  باستغالل ما توصلت إليه في هذه الدراسة

 و معلوماتك
 
 

 )نقطة 14(: الثانيالتمرين 
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تع 
تنتنشأ بي. . 22

األمينية هاألمينية هي:
2NHNH4)22= (CHCH

طالقا من هذهانطالقا من هذه الدر
mسلوك الحمسلوك الحمضينفسر
=9LyspHipHi 3.23.2=و وGlu

ي متاين.ميني متاين.
ا تبرز فيه العالقعلميا تبرز فيه العالقا

ستغالل ما تون  باستغالل ما توصلت
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