
 

 الجمهوريـة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيــة
  2016/2017متقن لمير محمد صالحي اريس      مديرية التربية لوالية باتنة 

 سا4المدة :                                                  ع تج  3المستوى : 

 

 اختبار الثالثي الثاني في مادة علوم الطبيعة و الحياة

 : األول ن التمري

I-   مسؤول  موجود على مستوى  الخاليا البصرية رسم تخطيطي للبنية الفراغية لبروتين الرودوبسين ) -1-تبين الوثيقة
  (على الرؤية الليلية

 .أكمل البيانات  -1

ما هو النموذج المستعمل في تمثيل البنية  -2
 لهذا البروتين؟ ةالفراغي

بروتين  ما هي البنية الفراغية المميزة لهذا ال -3
 ؟ علل.

ما هي أنواع الروابط المسؤولة عن تماسك  -4
 هذا النوع من البنيات ؟

 إلشعاعاتالخاليا البصرية  يؤدي تعرض -5
وبالتالي هذا البروتين  تففك  إلىئية وض

ولكن مع مرور تصبح الرؤية الليلية مستحيلة 
 .وظيفته  دالزمن يستعي

 ماذا تستنتج من هذه العبارة؟ –أ 
األشعة ماتك على ماذا تؤثر حسب معلو –ب 

 الضوئية بالضبط ؟
 

 

 
 

II-  يتكون هذا البروتين من ارتباط مادة ناتجة عن تحول الفيتامين أ مع االوبسين والذي تشرف على تركيبه مورثة

 يتكون جزء منها من النيكليوتيدات التالية :
 

….AGCTGATGTCTAA)السلسلة غير المستنخة( 

 
 سلسلة الببتيدية الناتجة عن تعبير هذه المورثة .جزء الاستخرج  -1
 ص-ع-ماذا تمثل الرامزات س -2
 فتم أماهة  هذا البيبتيد  تماصة  تخ  إنزيماتباستعمال  -3

 .وضعت الحصول على محلول ثالثة أحماض أمينية 
  PH=4قطرة من المحلول على ورقة مبللة بمحلول  ذو  

 يلي : ضمن مجال كهربائي فكانت المحصل عليها كما
 

  Ala=6 -       -    Asp=3        -  Val=6.4     هذه االحماض هو كما يلي : Phiإذا علمت أن  -أ

 مع التعليل ..ناسبة لكل حمض أميني.مالبقعة ال جاستنت            
  COOH – 2CH هو Aspو جذر   –CH3 هو   Ala إذا علمت أن  جذر  -ب

 4 عند  هذين الحمضين  أكتب صيغة=PH  .   

 . صنف الحمضين                                                                                    
 .Ala   +Aspأكتب صيغة ثنائي الببتيد    -ت

 
 

 -التمرين الثاني:
I- .يلعب الغشاء الهيولي دور كبير في التعرف على اللذات و تحديد الذات وذلك بفضل مكوناته 

 

1 

 

 

2 

  -1-الوثيقة 
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 تمثل نموذج ثالثي األبعاد للغشاء الهيولي .  -1-الوثيقة 
 أكمل البيانات  -1

 ماالمقصود باللذات؟  -2

 يطلق على هذا النموذج اسم ألفسيفسائي المائع  -3

 علل هذه التسمية .
 ما هي الطبيعة الكيميائية للجزيئات المسؤولة  -4

 على التعرف على اللذات  ؟ وفيما تتمثل ؟ 
 

 

 

 

 

 

 

II – ابة المناعية ضد الخاليا السرطانية نحقق التجارب التالية على ساللتين من الفئران مختلفتي لمعرفة نمط االستج CMH.حيث 

 ( 4 -3 -2 -1) الفئران من مكونة األولى الساللة 

 (. 8 -7 -6 -5).  الفئران من مكونة الثانية الساللة 

 النتيجة التجربة الرقم

( الخاليا 1الفار  ) يوم حقن 15ز= (1ال شيء بالنسبة للفار) 0ز= 1
 (4السرطانية للفأر )

 ظهور أورام في عضوية الفار بعد مدة 

( بمستضدات  الخلية 2حقن الفار) 0ز= 2
 ( 4السرطانية للفأر )

( بـالخاليا 2يوم  حقن الفار) 15ز=
 (.4السرطانية للفأر )

 عدم ظهور األورام

( بمستضدات  الخلية 3حقن الفار) 0ز= 3
 (.4) السرطانية للفأر

 موت الفار ( بالتوكسين 3يوم حقن الفار)15ز=

( ثم نحقنه بـالخاليا 5يوم في الفار ) 15( بعد  2حقن المصل المستخلص من الفار ) 4
 السرطانية 

 ظهور أورام في عضوية الفار بعد مدة

( ثم يحقن 6يوم في الفار ) 15( بعد 2حقن الخاليا اللمفاوية المستخلصة من الفار ) 5
 (. 4بـالخاليا السرطانية للفأر )

 عدم ظهور األورام

( المنزوع الغدة التيموسية 7حقن الفأر ) 0ز= 6
 (.4بمستضدات الخلية السرطانية للفأر )

( بـالخاليا 7يوم  حقن الفار) 15ز=
 (4السرطانية للفأر )

 ظهور أورام في عضوية الفار بعد مدة

 فسر نتائج كل مرحلة . -1

 نمط االستجابة المناعية المدروسة . استنتج -2

 ونجري عليها التجارب التالية   (4) للفأر المحقون بالخاليا السرطانية( 2) الفار طحال من لمفاوية خاليا نستخلص  -3

 النتيجة التجربة الرقم

 . سرطانيةتحلل الخاليا ال    (4) للفأر سرطانيةخاليا لمفاوية + خاليا  1

 .جلديةعدم تحلل الخاليا ال  .( 2للفار ) جلديةيا خاليا لمفاوية + خال 2

 .السرطانيةعدم تحلل الخاليا  (8سرطانية للفأر ) خاليا لمفاوية + خاليا 3
 ؟ . مصابة بفيروس (2للفار ) عصبيةخاليا +  خاليا لمفاوية 4

 . فسر هذه النتائج التجريبية 

  علل. -4-ما هي نتيجة التجربة 
 تحللها غاية إلى  حقنها لحظة من ابتداء السرطانية الخاليا ضد المتدخلة المناعية اآللية وضح وظيفي تخطيطي رسم بواسطة  - 4

 . المتدخلة الخاليا  و الجزيئات فيه مبرزا

 

 

 

 

 الثالث التمرين 
I- ( تم الحصول علية باستعمال جهاز ا1التسجيل المبين في الوثيقة ) الوسيلوسكوب .( خاص بليف عصبي للكالمار )حيوان بحري 

 

 

  

 -1-الوثيقة 
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 سمي الجزأين )ع و)ص( من المنحنى . -1

وذلك  بعككد دةككادة أعطط التفسططير ألشطاردي لمختلططف مراحطل الجططزء )ص( مطن المنحنططى  -2

 .رسمه وتقسيمه

 برسم تخطيطي. دجابت مدةما اشرح مصدر الجزء )ع( من المنحنى  -3

) توقطف الفسطفرة التاكسطدية ( إلطى ATPالمعرقلكة لترييك   السطيانورعنطد إضطافة مطادة  -4

الخارجي لليف العصبي فان جهاز االوسيلوسكوب يسجل منحنى مماثل للجطزء  الوسط

 ه.( وذلك في وجود أو غياب التنبي1)س( من منحنى الوثيقة )

 . فسر هذه النتيجة-

II-  نمثل اتصال عصبون حسي و عصببون   -1-الوثيقة

نشاطه نوصله بجهازي بعصبون حركي ولتسجيل  جامع

( ونجببري عليببه التجببام) 2و م    3اوسيلوسبببو) ذم  

 .(2المبينة في الوثيقة ذ

الخطوات  بنفس شدة التنبيه . 2، و  1ـ ننبه العصبون 
  ي الجدول التالي: مدونة فالنتائج المحصل  و

 
 
 
 

 4التسجيل في ردم 3التسجيل في ردم 2التسجيل في ردم 1التسجيل في ردم التنبيهات  المرحلة

 1تنبيه ت 1م

 

    
 2تنبيه ت 2م

    
و  1تنبيبببه ت 3م

فببببي ان  2ت

 واحد

 
   

 1تنبيببببببببه ت 5م

ثالث مبرات 

 متتالية 

    

 .إجابتكعلل (..2(.ذ ف1ما هو نوع المشببين ذف -1

 .2و المرحلة  1خالل المرحلة    2على مستوى م   تما هي الظواهر البيميائية المسؤولة عن ظهوم التسجيال -2

 . 3اشرح اآللية التي سمحت بالحصول على التسجيل خالل المرحلة   -3

ن لحظبة التنبيبه ( ابتداء مب1اشرح في فقرة مختصرة آلية تغيرات طبيعة الرسالة العصبية على مستوى المشبك ذف -4

 .برسم تخطيطي إجابتكمدعما .1إلى غاية ظهوم التسجيل في الجهاز ج

 
 

                            
 ص       ع    س                        

                                                 
  

 

 -1-الوثيقة 

 -2-الوثيقة 
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