
 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

 2021-2020 السنة الدراسية: بريدة . -خامد عامراثنوية:
 سا2 املدة: ع ت3 املستوى:

 اختبار الثالثي األول يف مادة علوم الطبيعة و احلياة

 التمرين األول:

 يؤدي التلقيح اىل اكساب مناعة ضد االمراض املعدية .

 لدراسة اآلليات املناعية املفسرة لتأثري عملية التلقيح نقدم الدراسة التالية 

 اجلزء االول:

و الثاين ملقح  ( تطور كمية العناصر الدفاعية خالل الزمن بعد العدوى ببكترياي مسببة ملرض الكزاز عند شخصني احدمها غري ملقح01تبني الوثيقة )
 ضد هذا املرض.

 

 حدد أي الشكلني ميثل نتائج الشخص امللقح . (1
 ( .01قدم حتليال مقاران لنتائج الوثيقة ) (2
 قدم فرضية تفسر هبا النتائج املسجلة عند الشخص غري امللقح . (3

 اجلزء الثاين: 
( ونعيد احلقن 0االول  ز فيال) اليوم  (GRL)بكرايت دم محراء ألرنب  (B) و (A) رانفرضية نقوم حبقن جمموعتان من الفئللتأكد من صحة ال

 ببكترياي الكزاز. (B)بينما حتقن اجملموعة (A)يوم ( بنفس املستضد ابلنسبة للمجموعة 30بعد )
 نقوم أبخذ طحال فأل من كل جمموعة كل يومني و نقوم بتحديد أنواع اخلالاي اللمفاوية يف وحدة مساحة .

 .عليها( توضح الشروط والنتائج التجريبية احملصل 02الوثيقة)
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 ( .01( حدد العناصر الدفاعية املقصودة يف الوثيقة)02ابستغالل الوثيقة) (1
 منطقي ، فسر نتائج االستجابة املناعية للمجموعتني.مستنتجا خصائص ل( و ابستدال02انطالقا من الوثيقة ) (2

 االستجابة املناعية املدروسة. 
 وضح مبخطط  مراحل االستجابة  املناعية املدروسة. (3

 رين الثاين:التم

عديدة، بعض أنواع البكترياي يتم القضاء عليها من طرف  تؤدي اىل االصابة ابمراضمن طرف أنواع خمتلفة من البكترياي  رابستمرا خترتق العضوية
ناهتا اجلهاز املناعي غري أن البعض األخر يتطلب تدخل طيب عن طريق صف مضادات حيوية تعمل على وقف منو وتكاثر البكترياي بتثبيط تركيب بروتي

 ية اليت اصبحت تؤرق العلماء و تسبب نسبة عالية من الوفيات .نريد يف هذه الدراسة تسليط الضوء على ظاهرة مقاومة البكترياي للمضادات احليو 

 اجلزء االول:

 إلظهار أتثري بعض أنواع املضادات احليوية على بعض األنواع من البكترياي حنضر أربعة أوساط زرع حتتوي على مايلي : 

 مستخلص خلوي بكتريي)س+ع+ل( + يوريدين مشع + أمحاض آمينية مشعة.:1 الوسط

 الكتامني. – β+مضاد حيوي  1حمتوى الوسط  :2 الوسط

 مضاد حيوي ماكروليد. + 1حمتوى الوسط  :3 الوسط

 مضاد حيوي ريفاميسني. + 1حمتوى الوسط  :4الوسط

املركبة لربوتينات احملفظة اخلارجية للبكترياي، النتائج احملصل عليها  نقيس شدة االشعاع يف ادماج اليوريدين و األمحاض اآلمينية املشعة ونشاط االنزميات
 ( .01موضحة يف الشكل )أ( من الوثيقة )
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( يف احدى املستشفيات اجلزائرية حيث مت دراسة تغريات كمية 2020-2010( احصائيات أجريت الفرتة )01ميثل الشكل )ب( من الوثيقة )
 .عدوى بكترييةقاومة للمضادات عند جمموعة من املصابني بملللبكترياي ا (%املضادات احليوية املتناولة و )

 

 (.01حلل نتائج الشكل )أ( من الوثيقة) (1
 (.01ما املشكل العلمي املطروح الذي تربزه نتائج الدراسة املمثلة يف الشكل )ب(من الوثيقة ) (2

 اجلزء الثاين: 
I)  يقوم املضاد احليويβ – إبيقاف نشاط البكترياي املعوية لكن يف بعض احلاالت تقاومه فال يستطيع ايقاف نشاطها . الكتامني 

الكتامني،بينما يوضح  – β( يوضح النسبة املئوية للبكترياي املعوية املقاومة و احلساسة أثناء و بعد املعاجلة ابملضاد احليوي 02الشكل )أ( من الوثيقة )
الكتامني و عند  – β عند البكترياي احلساسة للمضاد احليوي PLPع نيوكلوتيدات املورثة املسؤولة عن تركيب أنزمي الشكل )ب( من نفس الوثيقة تتتاب

 بكترياي مقاومة له.
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II)  .يتكون جدار البكترياي من تداخل جمموعة بروتينات مشكلة معقد بروتيين وهذا ما مينح اجلدار الصالبة 
يف البكترياي حيفز على تشكيل املعقد الربوتيين الذي يدخل يف بناء اجلدار البكتريي و يف حالة نقص أحد هذه الربوتينات  املتاجد PLPإن أنزمي الـ 

 حيدث انفجار البكترياي  بصدمة حلولية .
 الكتامني على عمله. – β البكترياي و كيفية أتثري املضاد احليوي PLP( آليات عمل أنزمي 03متثل الوثيقة )

 

 : (03( و )02ابستغالل معطيات الوثيقتني)

 الكتامني  و ظهور البكترياي املقاومة . – βحدد العالقة بني املعاجلة ابملضاد احليوي  (1
 أجب بدقة على املشكل العلمي املطروح. (2

 زء الثالث:اجل
 احلساسة و املقاومة. املضادات احليوية على منو البكتريايمن خالل ماسبق و معارفك اشرح يف نص علمي أتثري خمتلف 
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