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 (نقاط05 : )ولالتمرين األ
 استعمل علماء الجيولوجيا والجيوفيزياء خصائص الموجات الزلزالية للتعرؼ على بنية الكرة األرضية.

تنتشر الموجات الزلزالية بسرعات مختلفة في صخور الكرة األرضية حيث مكن قياس 
 .  1سرعنها حسب العمق من الحصول على الوثيقة 

كلم،   50-125كلم ،   0-50األرض الممثلة باألعماؽ :  تعرؼ على طبقات .1
كلم، ثم حدد موقع ىذه األعماؽ إذا كانت تحت   0-125كلم،   150-125

 القارة أو تحت المحيط مع التعليل. 
أكتب نصا علميا دقيقا تشرح فيو   1اعتمادا على مكتسباتك ومعطيات الوثيقة  .2

كيف سمح استغالل الموجات الزلزالية ببناء نموذج للمرة األرضية/ مدعما 
إجابتك برسم تخطيطي لنموذج سيسمولوجي للكرة األرضية يبرز مختلف طبقات 

 األرض وخصائصها الفيزيائية واالنقطاعات التي تحدىا. 
 
 

 (نقاط 07) :لثانيالتمرين ا
الصرع حالة مرضية تنجم عن نشاط كهربائي غير طبيعي في الدماغ مما يؤدي إلى انقباضات عنيفة 

 لمختلف عضالت الجسم وفقدان للوعي. 
في  1الشكل "أ" من الوثيقة  Lyricaأو ما يعرؽ بػ  Prégabalineيستعمل دواء الػ : الجزء األول

ب كمادة لألعصاب غير أن ىذا الدواء أصبح منشر بين أوساط الشبا عالج حاالت الصرع ومهديء
أما الشكل ب فيمثل بعض الجزيئات  . مخذرة ذات استعمال واسع فيعطي احساسا بالراحة واالرتخاء

 الغشائية المتدخلة في نقل الراسائل العصبية في مستوى الخاليا العصبية. 
جدىا تعرؼ على جزيئات الشكل "ب" موضحا مكان توا .1

 ودورىا في نقل الرسالة العصبية. وشروط عملها 
دواء الػ اقترح فرضيتين توضح بهما كيف يمكن ل .2

Prégabaline  أن يستعمل في تخفيف انقباضات
 العضالت وتوليد إحساس الراحة واالرتخاء.

لغرض التحقق من إحدى الفرضيات المقترحة في الجزء  :الجزء الثاني
 األول ندرس معطيات التجارب التالية: 

بتطبيق كمون اصطناعي  عصبون قبل مشبكي ننبوفي وسط فيزيولوجي : 1 التجربة
وكذا في ىيولى النهاية قبل المشبكية و  +Ca2شوارد  ونسجل تدفق مفروض 

  .  2واىر الناتجة في الغشاء بعد النتائج مسجلة في الشكل أ من الوثيقة ظال
النتائج المحصل  Prégabaline: نعيد نفس التجربة في وجود مادة 1التجربة 

 "2الوثيقة " الشكل "ب" من عليها ممثلة في 

 . 2أوجد عالقة بين معطيات الشكل "أ" من الوثيقة  .1
انطالقا من نتائج الشكل "ب" وباستدالل منطقي وضح آلية تأثير  .2

وكيف لها أن تستعمل كمادة مخذرة في  Prégabalinمادة 
 أوساط الشباب. وعلى ضوء ذلك تحقق من صحة إحدى فرضياتك. 
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 (نقاط 08: )التمرين الثالث

حلق وتتكون من تساعد الغدة الدرقية في تنظيم معدل استخدام الطاقة في الجسم وىي غدة صغيرة على شكل فراشة توجد بجانب القصبة الهوائية عند قاعدة ال
 Thyroxine  T4 روكسينالضروري في إنتاج ىرمونات الغدة الدرقية الثاي  Tgتركيبات صغيرة تدعى البصيالت تقوم بانتاج وتخزين بروتين الثايروجلوبلين 

 . Triodothyronine  T3 الثايرونين ثالثي اليود
: تعاني اآلنسة "مها" من ارتفاع درجة حرارة الجزء األول

جسمها مما يسبب لها التعرؽ الشديد فاتجهت إلى 
طبيب مختص في أمراض الغدد حيث أجرت فحوصات 

ة وتحاليل فتبين أنها تعاني من نقص في ىرمونات الغد
 .  T3 . T4الدرقية 

ية الفراغية لبروتين توضح البن 1الشكل "أ" من الوثيقة 
 لين يالثايروغلوب

الشكل "ب" بوضح مكان تواجد الغدة الدرقية في 
 الجسم. 

الشكل "ج" : يوضح سير تركيب ىرمونات الغدة 
 T3 . T4الدرقية 

الشكل "د" يوضح نتائج الفحص النسيجي لخاليا 
 عند اآلنسة "مها". الغدة الدرقية 

ية الفراغية لبروتين حدد مستوى البن .1
 لين. يالثايروغلوب

 T3 . T4قدم وصفا لمراحل انتاج ىرمونات الغدة الدرقية  .2
 "  فرضيات تفسر بها سبب مرض "مها". 1اقترح من خالل أشكال الوثيقة "  .3

 الجزء الثاني:
تم استخالص خاليا مناعية من األعضاء المناعية المحيطية لمها ووضعت في  "مها"بغرض التحقق من صحة إحدى الفرضيات المقترحة سابقا حول سبب مرض 

 هر الشروط التجريبية لكل وسط وكذا النتائج المحصل عليها. ظت 2ثالث أوساط زرع مغذية، الوثيقة 
 تائجالن الشروط  التجريبية أوساط الزرع

 غياب األجسام المضادة في والوسط وخاليا الغدة الدرقية LBلمفاويات  1الوسط 
 غياب األجسام المضادة في والوسط وخاليا الغدة الدرقية وماكروفاج LBلمفاويات  2الوسط 
 والوسط بكميات معتبرة وجود األجسام المضادة في LT4وخاليا الغدة الدرقية ومكروفاج و  LBلمفاويات  3الوسط 

 .  2استنتج العالقة الوظيفية بين الخاليا المناعية التي تظهرىا نتائج الوثيقة  .1
 . 3بين برسم تخطيطي أدوار البالعة الكبيرة في الوسط  .2
 ELISAوباستعمال تقنية  2من الوثيقة  3بغرض معرفة نوع األجسام المضادة التي ظهرت في الوسط  .3

 . 3لمها ولشخص سليم فتحصلنا على الوثيقة المناعية تم فصل مختلف البروتينات المصلية 
قدم تفسيرا لمرض "مها". وعلى ضوء ذلك تحقق من صحة  3و  2باستغالل نتائج الوثيقتين 

 إحدى فرضياتك المقترحة في الجزء األول. 

المرافقة لظهور مرض   : أنجز رسم تخطيطي تفسيري توضح فيو آليات ومراحل االستجابة المناعية الجزء الثالث
 "مها". 

 

 

وحفز نفسك  LT4كن مثل 
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