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  على التلمیذ أن یجیب على التمار�ن التال�ة
  

   نقا�) 80( األول:التمر�ن 

]  01تستجیب العضو�ة ضد االجسام الغر��ة بإنتاج عناصر دفاع�ة یختلف تأثیرها �اختالف طب�عتها توضح الوث�قة [ 

  خال�ا مناع�ة لها الدور األساسي في الرد المناعي الخلطي وعالقتها �العناصر الدفاع�ة 

  بین الجز�ئتین ص و ع ثم بین الخلیتین أ و ب في جدول  قارن الب�انات ص و ع والخلیتین أ و ب ثم  سم - 1

توضح ف�ه ��ف�ة اكتساب الجز�ئة ع بن�ة فراغ�ة محددا العالقة  أكتب نصا علم�اانطالقا من الوث�قة ومعلوماتك  - 2

 بین الخصائص البنیو�ة والتخصص الوظ�في لهاته الجز�ئة 

  نقا�) 12( :الثانيالتمر�ن 

 تفاعالت الك�م�ائ�ة التا�عة لمختلف النشاطات الحیو�ة للخل�ة من هدم و�ناء.تلعب االنز�مات دورا أساس�ا في ال

  الجزء األول: 

�ما هو  ینتج مرض البرص أو المه� (غ�اب اللون الطب�عي للجلد) عن غ�اب ص�غة الم�النین في الجلد والشعر 

حیث تعمل هذه الص�غة على حما�ة خال�ا الجلد من أضرار األشعة فوق  ، 01من الوث�قة  01موضح في الش�ل 

  البنفسج�ة المسب�ة لسرطان الجلد، ولتحدید سبب غ�اب الم�النین نقترح الدراسة التال�ة: 

  ).1) من الوث�قة (بتر�ب �ل من خال�ا ال�شرة و�صلة الشعر ص�غة الم�النین وف� التفاعل المبین في الش�ل ( - 

) 1) من الوث�قة (جاأللیل المسؤول عن تر�یب إنز�م التیروز�ناز من شخص مصاب وشخص سل�م. الش�ل (تم عزل  - 

  یوضح جزء من السلسلة الناسخة لهما.
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  ) :�1استغاللك لمعط�ات الوث�قة (  -

  وسلسلة األحماض األمن�ة الموافقة لكل من ألیل الشخص السل�م والمصاب. ARNmمتتال�ة  أع� -1

    العالقة بین معط�ات الش�لین ب و ج والحالة الصح�ة لكل من الشخص السل�م والشخص المصابناقش  -2

 الجزء الثاني:

  �حدد لون ال�شرة �مستو� تر�یز ص�غة الم�النین في الجلد حیث یتمیز: من جهة اخر�    

  �مستو� تر�یز أعلى لص�غة الم�النین في الجلد. الداكنةاألفراد ذو� ال�شرة  -         

  �مستو� تر�یز أقل لص�غة الم�النین في الجلد. الفاتحة والب�ضاءاألفراد ذو� ال�شرة  -         

  �ك مایلي:لغرض التعرف على �عض العوامل المؤثرة في النشا� اإلنز�مي واستخداماتها الطب�ة نقترح عل 

، قبل و�عد التعرض لألشعة  Cفي وجود و في غ�اب فیتامین  لشخص سل�م  تم ق�اس سرعة نشا� إنز�م تیروز�ناز -  

  ).2فوق البنفسج�ة. النتائج المحصل علیها مبینة في الوث�قة (

) �1استغاللك للمعلومات المستخلصة من الوث�قة (

  ):2و الوث�قة (

  أن التعرض المطول ألشعة الشمس بین -1

  یؤد� إلى إسمرار لون �شرة الجلد (�ص�ح داكن). 

  أن لون �شرة الجلد تص�ح فاتحة  وضح -2

   �Cالفیتامین  مرهم غنيعند وضع 

  من خالل ما توصلت إل�ه في الموضوع  -3

  العوامل المؤثرة  حددومعلوماتك الم�تس�ة 

  تعر�فا لمفهوم قدم ، ثم على النشا� اإلنز�مي

   اإلنز�م.
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