
 

                                                                                                                                                                        

  ريبيةتج لومع 3: المستوى               شعباني الرقيبة              ثانوية الشهيد سعد 

     ساعات 03: مدة اإلنجاز 

  )نقاط 05( التمرين األول 

ً تلعب اإل ً  نزیمات دورا ً  في حیاة الكائنات فعاال العالقة برازالوظیفي وإل لتخصصھا الحیة نظرا
  .التالیة  نزیم و تخصصھ الوظیفي نقترح علیك الدراسةبین بنیة اإل

  .نزیم اللیزوزیم الفعال الذي یفكك جدران الخالیا البكتیریة البنیة الفراغیة إل) 1(الوثیقة تبرز
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ً  حدد، ثم  المرقمةكتب البیانات أ  /1   جابتك إ مستوى البنیة الفراغیة النزیم اللیزوزیم ، معلال

 .وسیط حیوي یعمل في مجاالت محددة من درجة الحرارة والحموضة اإلنزیم یعتبر /2
ً كتب نصأو معلوماتك   )1(الوثیقة عتماد على معطیات باإل ً  ا ً  علمیا تؤكد فیھ صحة ھذه  منظما

  .المعلومة
 )نقاط 07( التمرين الثاني 

  :الجزء األول 

ثم نسجل ، و نخضعھا لكمون مفروض )1ع(عصبیة محوریة  غشاء نھایةنعزل جزء من 
  الغشاء ضمن ظروف معینة  من وجود وغیاب الكادمیوم ھذا التیارات الكھربائیة التي تعبر

 2018/2019:  الفصل الثاني في مادة علوم الطبيعة والحياة اختبار
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و في نفس الوقت نسجل تغیرات الكمون الغشائي على مستوى غشاء العصبون بعد ، ) معدن سام(
مبینة الشروط التجریبیة والنتائج المحصل علیھا  ،سكوبباستعمال جھاز األوسیلو )2ع(لمشبكي ا

  . )1(الوثیقة  من )2(و الشكل  )1(في الشكل

1-  ً ً  قدم تحلیال  .).1( لنتائج الوثیقة مقارنا
 ؟.4و 3فسر النتائج المحصل علیھا في حالة كل من التسجیلین  -2

  :الجزء الثاني

الغشائي في مناطق مختلفة من الخلیة العصبیة مما یؤدي إلى نقل الرسالة العصبیة یتغیر الكمون 
قطع غشائیة من  4 فصلولفھم ذلك نقوم ب ،أو تثبیطھا ویعتمد ذلك على نوع القنوات الغشائیة

ً ، Patch- clamp مناطق مختلفة من العصبون بتقنیة  وتضاف ألوساط  نتركھا تتحوصل تلقائیا
ثم نطبق علیھا كمون مفروض أونحقن في الوسط ، ذات تراكیز عالیة من الشوارد المشعة 

  ).2(نتائج تتبع اإلشعاع داخل الحویصالت الغشائیة مبینة في الوثیقة ،أوالغابا األستیل كولین
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 )1( الوثيقة
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  ؟.ستخرج خصائص القنوات الغشائیة التي تتضمنھا كل قطعة غشائیةإ بإستدالل علمي -1
  ؟.حدد المنطقة التي أخذت منھا كل قطعة -2
العصبیة من الخلیة قبل المشبكیة إلى  رسالةإشرح دور ھذه القنوات الغشائیة في نقل ال -3

    ؟.الخلیة بعد المشبكیة

 )نقاط 08(التمرين الثالث 
ستجابة المناعیة ، تتحقق بعد سلسلة من المظاھر تننفیذ ھي المرحلة الحاسمة من اإلال خطوة

  .الخلویة التي تحدث على مستوى األعضاء واألنسجة اللمفاویة المحیطیة
  :الجزء األول 

   :وضعت في وسطینوادي عخالیا لمفاویة من طحال فأر إستخلصت
  .لیھ في كل مرة نوع من كریات الدم الحمراءإ یضاف :األول  -
 ھاجزیئات بتخر التي ءلیھ في كل مرة نوع من كریات الدم الحمراإیضاف  :والثاني -

نتائج قیاس نسبة الخالیا اللمفاویة ،السیتوبالزمیة غشیتھاأروینیة الموجودة على سطح الغلیكوب
  )1(الحرة في الوسطین ممثلة في منحنى الوثیقة 

  :علما أن 
GRM  :كریات الدم الحمرا  للخروف.  

 : GRPكریات الدم الحمرا  للدجاج.  
GRB  :كریات الدم الحمرا  للبقر. 

  
  
  
  
  
  
  

  ؟الحرة في الوسطین اللمفاویة الخالیا نسبةفسر منحنى تغیرات  -1

سبب تغیر عدد الخالیا اللمفاویة الحرة خالل  ارسومات تخطیطیة تفسر من خاللھب نمذج -2
  ؟.في الوسط األول 3، ز2ز ، 1األزمنة ز

في نطالق مرحلة أساسیة إ الوسط األول أدى الى لىإ الدم الحمراء ضافة كریاتإ3- 
  .ستجابة المناعیة النوعیة ذات وساطة خلطیةاإل

  ؟حدد ثم صف  ھذه المرحلة  -     
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  :الجزء الثاني
وبعد ثالثة أیام نستخلص من طحالھ خالیا  GRM یحقن فأر بكریات دم حمراء للخروف

توضع الخالیا اللمفاویة في الغرفة العلیا أو السفلى للتركیب التجریبي المقترح  LBوLT لمفاویة

خالل أربعة تجارب وخالل یومین كما ھو مبین في الجدول  )jhonmarbrook( 1967سنة

  ) .2(الوثیقة 
شح لیوضع في أوساط لمریؤخذ السائل ا. بعد ذلك یخضع وسط الزرع كل تجربة للترشیح

النتائج المحصل علیھا مدونة  GRPأو الدجاج GRMدم حمراء للخروف تحتوي على كریات 

  ) .2(في جدول الوثیقة 

المتحصل علیھا في األوساط التي تحتوي على كریات )  2,1،3،4(نتائج التجارب  ناقش -1

  ؟GRM.دم حمراء  للخروف
دم المتحصل علیھا في األوساط التي تحتوي على كریات ) 2,1،3،4(علل نتیجة التجارب  -2

  ؟. GRPحمراء للدجاج

3-  ً   ؟.أساسیا قبل مرحلة التنفیذ وخاللھا ، وضح ذلك  تلعب البالعات الكبیرة دورا
   :الجزء الثالث 

ي وظیفي التعاون المناعي المدروس في طلخص في رسم تخطی مما سبق وباإلستعانة بمعلوماتك
 .ھذه اإلستجابة المناعیة
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