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 5من  1صفحة 

 
 نقاط( 05: ) التمرين األول

 
الذي ( 2NH –O C – 2NH)  االيوري العضوي لمركب التحلل في هاما دورا يلعب إنزيم اليورياز هو

 ة :لتاليحسب المعادلة ا نميزه على مستوى بعض الكائنات الحية مثل الفول وأنماط من البكتيريا
 

2CO+  +
3O                          2 NH 2+ H 2NH–CO– 2NH 

 
 منا بقياسق اليورياز وإنزيم اليوريا من ثابت وتركيز أمثل pH قيمة في متمثلة تجريبية شروط ضمن

, و  ((1)قة الوثي الشكل )أ( من متزايدة ) حرارة درجات ( عندVi) للتفاعل االبتدائية تطور السرعة
 ((1)الوثيقة الشكل )ب( من  ) الوسط pHر يتغي بعد

 
 بية . ماذا تستنتج ؟حلل النتائج التجري (1
 األمثل و درجة الحرارة المثلى pHإستخرج قيمة  (2
 م° 55 و تساويدرجات الحرارة أكبر من أ    -: عند  Vi اإلبتدائية السرعة قيمفسر تغيرات  (3

- pH  6الوسط أقل من أو يساوي 
 

 

 و ابتةث تراكيز عندو , pH و الحرارة درجة من مثلى قيمضمن Vi  تغيراتيخص  فيما ذا تتوقعام

 علل ؟ اإلنزيم جزيئات من متزايدة تراكيزإضافة  بعد , و اليوريا من عالية
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 5من  2صفحة 

 نقاط (  70) :ثاني الالتمرين 
 صة منهافي دفاعاتها المناعية ضد األجسام الغريبة جزيئات وخاليا متنوعة خا تستعمل العضوية 

 : نقترح الدراسات التالية ذلك لفهم الخاليا اللمفاوية
 

I. ع لمفاويات زرنقوم بLT ا في مند أيام بفيروس اإلفلوانز مصابةفئران  مستخلصة من طحال 
تها بروتينا  المشع الذي يتثبت علىبه الكروم  وسط زرع مع خاليا مصابة حضنت في أوساط

بة الكروم حيث أن نس المشع المتحررة في وسط الزرع الهيولية , ثم نقوم  بتقدير نسبة الكروم
 . % 10ج طبيعيا ال تتجاوز التي يمكنها الخرو

 
بينما  (1)من الوثيقة  1شكل ممثلة في النتائج قياس نسبة الكروم المتحررة في الوسط الخارجي 

 من المأخوذة LT الـسلوك  غير مرتبة تظهررسومات تخطيطية ( 1من الوثيقة ) 2الشكل  يمثل
 : 1الوسط 

 
  و باستغالل مكتسباتك : 1الشكل إنطالقا من   (1

 
 النتائج التجريبية ثم قدم تفسيرا لهاحلل  (أ

 LT الـستنتج شروط عمل إ (ب
 

 ( و معلوماتك :1باستغالل رسومات الشكل ب من الوثيقة ) (2
 

3as.ency-education.com



 

 5من  3صفحة 

 ماهو محتوى حويصالتها ؟و الممثلة ؟  LTالخلية  تعرف على (أ
 رتب األشكال حسب تسلسلها الزمني ؟ (ب
 مصابةمصير الخلية النوع اإلستجابة المناعية المدروسة و علق على الوثيقة مبرزا  (ج

 
II.  لمفاوية خاليا استخالصتم LB و LT خاليا و ( بلعميةMمن ) ثم سليم  شخص عضوية

 : المستضدات التي شملت نوعين من  للتجارب التالية و أخضعت
 فيروس EBV 
 بـ  يعرف نباتي توكسينPokweed 

 
 : التالي الجدولفي  نتائجها ممثلة التجريبية و الشروط

 

 
 حلل النتائج التجريبية (1
 ا للنتائجتفسيرقدم  (2
 
 إنطالقا من مكتسباتك و النتائج السابقة :  (3

 
 إشرح العالقة بين الخاليا المناعية المدروسة خالل هذه التجارب (أ

 أنجز رسما تفسيريا توضح فيه آلية حدوث هذه اإلستجابة المناعية المدروسة (ب
 
 

 نقاط ( 8: ) ثالثالتمرين ال

 
 لتقلصاتا هذه عالج يمكن , الهيكلية للعضالت جائيةف بتقلصات مصحوبا غالبا يكون المزمن القلق

 ( ( benzodiazepines  البنزوديازيبينات مثل لالكتئاب المضادة العقاقير باستعمال العضلية
 . الفاليومك
 

I. دراسة التاليةال نقدم , بالبنزوديازيبينات والعالج المزمن للقلق المرافقة األعراض أسباب لفهم : 
 

الوثيقة  ويمثل الشكل ) ب( من نفس المستعمل التجريبي التركيب( 1ن الوثيقة)يمثل الشكل) أ ( م
 شروط و نتائج التجارب المنجزة :

 3 2 1 أوساط الزرع

 الحفرة المركزيةمكونات 
M +LT + LB 

 EBV فيروس  +
+LB 

 Pokweed  توكسين
M+LT + LB 

 Pokweed  توكسين+ 

 اختبار االنتشار المناعي
(Ouchterlony  لرشاحة )

 أوساط الزرع
 

 EBV (: فيروس1الحفرة ) -
 توكسين( : 2الحفرة ) -

Pokweed 
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 5من  4صفحة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إنطالقا من دراستك للنتائج التجريبية : .1
 

 . علل إجابتك مبرزا نوع الوسيط في كل حالة ةالمنبه العصبونات طبيعةحدد  (أ
 ؟ 3في الحالة عليها الحصول تم التي العصبية الظواهر خصائص يخص افيم تستخلص ماذا (ب

 
 F2عمل المشبك  آليةتفسيري على المستوى الجزيئي و الشاردي يوضح  اتخطيطي ارسم أنجز .2

 
 

II. دراسة ب نقوم الحركي للعصبون الخلوي الجسم على مستوى القلق المزمن تأثيرات تحديد لغرض
 : التأثيرات  حالة مماثلة لهذه
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 5من  5صفحة 

ي , و ه F1 المشبكي الشق في  picrotoxineالبيكروتوكسين توكسين  حقنب تجريبيانقوم  .1
على  تقع تيال  GABA الكيميائي للمبلغ الغشائية المستقبالت على التثبت على القدرة لها مادة

 . الحركي العصبون أغشية
 (2) الوثيقةالشكل أ من  في ممثلة عليها المحصل التجريبية النتائج 

 
 

 التجريبية النتائج للح (أ
 نم العصبي الجهاز مستوى على picrotoxine  مادة تأثير آلية حول تستخلص ماذا (ب

 ؟ ىأخر جهة من العضلي النشاط و  جهة
 

 تالمستقبال على خاصة تثبت والتي القلق ضد تستعمل , المسكنات من البنزوديازيبينات .2
 . (2) الوثيقةالشكل ب من  في ممثلة نتائجها و التجارب مراحل . GABA للـ الغشائية

 
 التجريبية النتائج حلل (أ

 و العصبي الجهاز على benzodiazepines لـ الفيزيولوجية التأثيرات ستخلصإ (ب
 النشاط العضلي

 
I. المكتسبة ومعارفك توصلت اليها التي المعلومات خالل من : 

 العالج و هةج العضالت من مستوى المرافقة للقلق المزمن على األعراض ظهور شرح سببإ
 أخرى جهة من  benzodiazepinesمادةب

 

 -  إنتهى  -
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