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اختبار الفصل الثاني لمادة علوم الطبيعة والحياة

المدة3:سا

التمرين ألاول:
يتوقف نشاط الخلية الحيوي في تركيب البروتين على عدة ظواهر وشروط نستعرض بعضها:
 .Iتبرز الوثيقة -1-نتائج إستنبات أشنة وحيدة الخلية ضمن أوساط تجريبية مختلفة كما تمثل الوثيقة -2-
نتائج تجريبية لفصل ألاحماض النووية لهيولى ألاشنة التي تمت بإستعمال تقنية الطرد املركزي.

-1علل إستعمال اليوريدين املشع وامليتيونين املشع خالل هذه التجارب.
-2صغ إشكالية إنطالقا من إجابتك السابقة.
-3قدم الدالئل البنيوية التي تستدل بها على النشاط الحيوي التركيبي لألشنة.
-4حلل وفسر نتائج الوثيقة -1-وماذا تستنتج مبرزا إلاطار الزمني والفضائي للظواهر املدروسة.
-5إن نتائج الفصل املمثلة في الوثيقة -2-تعطي معلومات هامة فيما يتعلق بمصير أحد أنماط ألاحماض النووية
الهيولية خالل نشاط التعبير املورثي لألشتة.
وضح ذلك بإيجاز معتمدا على ألاشكال  b،aو . cوماهي املعلومة املستخلصة؟
-6قدم إستدالال تجريبيا تبين من خالله أن الظاهرة املمثلة بالشكل (ج) ماهي إال إمتدادا للظاهرة التي يجسدها
الشكل (أ).
 .IIملعرفة ألية ترجمة اللغة النووية إلى لغة بروتينية نقوم بعزل مستخلصا خلويا من بكتيريا  E .colieيتوفر على كل
متطلبات تركيب البروتين ماعدا ال ADNوال ، ARNmثم أضيف لكل أنبوب  22حمض أميني حيث يكون كل
أنبوب يحوي حمض أميني واحد موسوم بالكاربون املشع () C14ثم يضاف لكل أنبوب  ARNmإصطناعي يحوي
متتالية نكليوتيدات معروفة كاليوراسيل وبذلك يرمز له ب  .ARNmPOLY-Uنقيس في نهاية التجارب كمية
الرواسب البروتينية املشعة في كل أنبوب.
الصفحة 01

خطوات التجربة ونتائجها موضحة في الوثيقة .-3-
-1حلل هذه النتائج.
-2مالذي يمكن إستخالصه؟
-3بإستدالل منطقي ومؤسس إستخلص عدد
نيكليوتيدات  ARNmالتي تعبر عن حمض أميني واحد.
-4عند إستعمال  ARNmPOLY- GUنحصل على متتالية
من حمضين أمينيين "سيستين-فالين"،حدد في كل حالة
الوحدة الرمزية التي تطابق كل حمض أميني تم الحصول
عليه.
التمرين الثاني:
 .Iإن دخول ألاجسام الغريبة إلى العضوية يؤدي إلى إنتخاب خاليا مناعية تعمل على إقصائه.
تبين الوثيقة  -1-نتائج تجارب أجريت على ملفاويات تم إستخالصها من حيوان غير ممنع ضد مولدات الضد ، Ag1
Ag2و. Ag3
-1ماذا نقصد بحيوان غير ممنع ضد
مولدات الضد  Ag2، Ag1و. Ag3؟
-2ماذاتمثل اللمفاويات التي تم تثبيتها
على سطح العلبة في املرحلة 21؟
-3مالذي يمكن إستخالصه من هذه
النتائج التجريبية ؟علل إجابتك.
-4تبين الوثيقة -2-تطورات عملية
البلعمة خالل إلاستجابة املناعية .
أ-حلل منحنيات الوثيقة .-2-
ب-ماهو نمط إلاستجابة املناعية
املدروسة؟علل.
ج-إستخرج أهمية تشكل املعقد املناعي بالنسبة
لعملية البلعمة .علل إجابتك.
 .IIللكشف عن العوامل املحددة للذات نقترح
دراسة النتائج التجريبية املمثلة في الوثيقة -3-
كما أوضح الفحص السريري إنتفاخ العقد
اللمفاوية لفأر الساللة  Bخالل رفض الطعم
كما أن املالحظة املجهرية للطعم املرفوض
أوضحت املرحلة املوالية للظاهرة املمثلة في
الشكل (ب) .
-1قدم تفسيرا منطقيا للنتائج املقدمة لك.
-2ماهي املعلومات املستخلصة؟
الصفحة 00

-3إستنتج نمط إلاستجابة املناعية املوجهة ضد خاليا الطعم
املرفوض.
-4قدم رسما تخطيطيا للجزء املؤطر.
-5صف مراحل ألالية املبينة في الشكل (ب).
-6كيف تفسر غياب هذه ألالية عند الفئران منزوعة الغدة
السعترية؟
 .IIIلتحديد مصدر الخاليا اللمفاوية السمية ، LTCتحضن
خاليا ملفاوية  LT8في وسط يحوي خاليا مصابة نزود الوسط
بعوامل مساعدة على تكاثر وتمايز الخاليا ،نالحظ بعد ذلك
الظواهر الخلوية التي طرأت على الخاليا  LT8بمرور
الزمن.النتائج موضحة في منحنيات الوثيقة (.)4
-1حلل منحنيات الوثيقة (.)4
-2ماذا تستخلص؟
-3في أي زمن أصبحت الخاليا السمية قادرة على تخريب الخاليا
املصابة املوجودة في الوسط؟

التمرين الثالث:
 .Iنحن نعلم أن غشاء العصبون أثناء الراحة يمتلك كمون غشائي ثابت ،نبحث في هذا املوضوع عن مصدر هذا
الكمون الغشائي .من أجل ذلك نجري تحليل كيميائي لسيتوبالزم املحور ألاسطواني العمالق للكلمار والوسط خارج
خلوي ،مع ألاخذ بعين إلاعتبار الشوارد ذات إلاختالف الكبير في التركيز.
النتائج املحصل عليها مترجمة في الشكل (أ) من الوثيقة -1-
بواسطة إلكترود مجهري مغروس في محور معزول ومرتبط بجهاز ألاوسيلوسكوب،نقيس تغير كمون الراحة عند
قيمتين لتركيز شوارد البوتاسيوم [ ] K+في الوسط خارج الخلوي.النتائج املحصل عليها ممثلة في الشكل(ب) من
الوثيقة.1
الصفحة 03

أ-حلل الشكلين (أ) و(ب)من الوثيقة .-1-
ب-ماذا تستنتج فيما يخص مصدر الكمون الغشائي(كمون الراحة).
. +
ج-إقترح فرضية لتفسير إلاختالف املالحظ في تركيز  Na+و K
-2للتأكد من الفرضية املقترحة أعاله نجري التجربة التالية :
نضع املحور ألاسطواني للكلمار املحتوي على شوارد  42K+املشع في ماء البحر ،ثم نضيف مادة السيانور(السيانور
يوقف عمل سلسلة ألاكسدة إلارجاعية للميتوكندري ) نتائج هذه التجربة موضحة في الشكل (أ) من الوثيقة .2
أ-حلل وفسر املنحن املمثل في الشكل (أ).
.. +
ب-ماهي املعلومات املستخرجة فيما يخص ألية نقل شوارد K
ج-هل تؤكد هذه النتائج الفرضية املقترحة في السؤال (1ج)؟ علل.
-3يمثل الشكل (ب) من الوثيقة  -2-تأثيرات مادة السيانور على تركيز ال ATPللمحور ألاسطواني.خالل مدة التجربة ال
نحقن ال  ATPداخل املحور ألاسطواني.

أ-حلل وفسر منحن الشكل (ب).
ب-ماذا تستخلص؟
ج-لخص باإلستعانة برسم تخطيطي وظيفي عمل مختلف البروتينات الغشائية أثناء كمون الراحة.

الصفحة 04

.II

ملعرفة تأثير بعض املواد السامة على الجهاز العصبي نستعرض الدراسة التالية :أخضع املحور العصبي
العمالق لكلمار لتأثير مادتين سامتين هما :تيترودوكسين  TTXوتيتراإيثيل ألامونيوم  TEAحيث أدى التنبيه
الفعال إلى الحصول على التسجيالت املمثلة في الوثيقة -3-

-1تعرف على التسجيل ( )aثم سم مختلف ألاجزاء املرقمة .
-2قارن املنحنيين( bو) cمع املنحن (.)a
ماذا تستنتج حول تأثير املادتين السامتين ؟.3إقترح فرضيتين مؤسستين تعلل بهما الخلل املتسبب في ظهور التسجيلين bو. c

بالتوفيق

الصفحة 05

