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 ̄لالتمرين األو:  
  .إخل...ي أدوارا خمتلفة كإنزميات وهرمونات األجزاء اخللوية وتؤدتتواجد الربوتينات يف كلّ 

. املفرزة  للهرمون الببتيدي األنسولني)β (ما فوق بنية خلية) أ( الشكل )1(ل الوثيقة ثّ مت-1  
  :لوباملطّ 
Ø  أف على العناصر املرقمةـ تعر.
Ø زمة  الالّت البيانابالتفصيل  مع كتابة كلّ)  2  (أعد رسم العنصر -ب .
Ø  ر عنه يف الوثيقة ذكر أـ ج1(دالئل النشاط اخللوي املعب .( 
  .ل الشكل التخطيطي لبنية جزيئة األنسولني ميثّ) 1(من الوثيقة ) ب(ـ الشكل  2
Ø م الصيغة الكيميائية املفصمحاض األمينيةلة املوافقة للجزء املؤطر إذا علمت أن األأ ـ قد  

)6A ،7A ،7B  ( هيCyS  جذرهCH2-SH ـ أما)8B (فهو yLG ذو اجلذر R = H.  
Ø ب ـ صف جتربة تسمح بإظهار الطبيعة الكيميائية لألنسولني.  
Ø ج- ية األنسولني ؟إىل ماذا تعود خصوص 
Ø  1(ة ـمن الوثيق)  أ(للشكل  ) 6(  د ـ يسبق تركيب األنسولني على مستوى العنصر(

  ؟أمهيتها ل ما هي هذه الظاهرة ؟ و فيما تتمثّ: ة ة بيوكيميائية هامظاهر
Ø 01( من الوثيقـة  ) 03( ر ــ تأخذ الربوتينات بعد تركيبها على مستوى العنص-و( 

مسح لنا إستعمال احلاسوب بتمثيل البنيـــات . دةدة تكسبها وظيفة حمد بنيات فراغية معقّ
 ).02 ( لة يف الوثيقةالفراغية املمثّ
 :لوباملطّ 

Ø ابتكــــل إج؟ علّ) ب(و ) ك(ل من الربوتينني ــ ماهي البنية الفراغية لك-1-و.
Ø اطـــإنطالقا من معارفك حول البنيات ثالثية األبعاد للربوتنات، حدد أهم نق -2-و

   ).2( املالحظة يف الوثيقة ) ب(و ) ك( املقارنة بني الشكلني 
Ø و ماهو مصدر اإلختالف من وجهة نظرك ؟ .كلني ك و بحدد مستوى اإلختالف بني الش

 :اينالتمرين الثّ̄ 
. خمتلفة مناعيةضدها استجاباتات بالتسامح املناعي، يف حني أن الالّذات يثار حتظى مكونات الذّ

:لوباملطّ 
Ø 1- ّف الذات بيولوجياعر. 
Ø 2-رحـمث اش يبـةة املانعة لدخول العناصر الغر اذكر مثالني عن احلواجز الطبيعي

. ةيــــة الالّنوعــــاز دورمها يف املناعـــ      بإجي
Ø 3- الدم البيضاء نشاط منط من كريات)  03 ( الوثيقة  متثل.  
Ø 3-1- س( ف على اخلليةتعر .( 
Ø 3-2-03 ( انطالقا من الوثيقة) س( ة صف مراحل نشاط اخللي( . 
Ø - 3- 3 -سم حظةاملالّعراض السريرية ر عنها مع ذكر األ الظاهرة املعب.
Ø 3- 4 -نوع ( د منط حد  (ل إجابتكعلّ.خلةاملناعة املتد. 
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E  لنقطة 12.5  (:التمرين األو( 
Ø هاز ــ ج-5- ميتوكوندري -4- هيوىل -3- غشاء هيويل -2-ي حويصل إفراز-1: العناصر املرقمة

ن1.... .........................)لنيأنسو( مفرزة  مواد -8- نواة -7- شبكة هيولية فعالة -6-كوجلي
Ø  ن1...................................................):النموذج الفسيفسائي املائع ( رسم الغشاء اهليويل
Ø ن1.25......نواة واضحة احلدود+ .اإلفرازية.ح + امليتوكوندريا + كوجلي ج + ف .د.هـ.ش: اخلواص
Ø واملالحظة هي.كربيتات النحاس+ الصودا ) + مصل الدم (أنسولني: تفاعل بيوري  : وصف جتربة. ب 

  ن1.25.......................................................................  ظهور حلقة بنفسجية
Ø ن1...................................البنية الفراغية) + العدد ـ النوع ـ الترتيب (تسلسل احلموض األمينية :  تعود إىل خصوصية األنسولني. ج
Ø نسخ الـ : الظاهرة. 1دARNm . 3 .ن0.75....... أ أ نقل املعلومة الوراثية لتحديد نوع الربوتني املصنع من حيث عدد ونوع وترتيب : األمهية
Ø ن01..................................................................................رابعية):ك  ( - ثالثية  ): ب : (  لكل بروتنيالبنية الفراغية 
Ø ن1.5............................... يتكون من سلسلتني ببتيديتني)ك ( الربوتني  – واحدة فقط  ببتيديةيتكون من سلسلة) ب ( الربوتني : التعليل
Ø ن1.5.......................................................................................................:نقاط املقارنة بني الربوتينني ب و ك

Ø 3 نالحظ السالسل الببتيدية حيث وعدد البنيةيتمثل يف نوع : حتديد مستوى اإلختالف بني الشكلني ك و بα  بينما يف الربوتني )ك(يف الربوتني ،
ن1.5........ اليت أشرفت على تركيب الربوتني  مبعىن أخر بنية الربوتني حمددة وراثياللمورثةعود ت ومنه فمصدر اإلخنالف 4β  وα4 نالحظ) ب(

E نقطة 7.5(  :التمرين الثاين (  
ن0.5.......................................:جمموعة جزيئات ناجتة عن التعبري املورثي املرتبطة باألغشية اهليولية للخاليا وهي:  تعريف الذات بيولوجيا-  
 ن0.75...................................................وتشكل مؤشر بيولوجي خاص بكل فردمتيز اخلاليا ذات النواة : ALH جزيئات الـ  -1
ر الدموية  اليت متيز الكريات احلمراء وتشكل مؤشرات  الزم): مولدات الضد لنظام الريزوس:  ) ABOمولدات الضد لنظام ( ـ مولدات االرتصاص2 

  ن0.75..........................................................................................................................تشترك فيها األفراد
ن1..................................................:...........................................................ذكر مثالني عن احلواجز الطبيعية -2  

.حاجز ميكانيكي مينع باستمراريته دخول أي عنصر غريب إىل الوسط الداخلي: اجللد و األغشية املخاطية  
.ضل احتوائها على إنزمي الليزوزميتنظف العني وتقضي على الكثري من اجلراثيم بف: الدموع  

ن0.5.......................................................................................................يةاألنومتعدد : هي) س (اخللية 
: وصف املراحل املختلفة لنشاط اخلاليا متعددة األنوية-  
Ø 01 :ن1..............ت األجسام احملللةبواسطة أنزميااالقتناص اخللوي و هضمها : 04 -االجنذاب الكيميائي: 03-.االنسالل: 02-.االلتصاق
Ø ن1.........................................................................................................االستجابة االلتهابية :سم الظاهرةإ 

ن1....................................................................... أمل +)وذمة(انتفاخ + امحرار + حرارة  :األعراض السريرية املالحظة
Ø ن0.25...................................................................................................مناعة ال نوعية : منط املناعة املتدخلة
Ø  ن0.75..........................)املستضداتستهدف نوعا خاصا من دخلها ال يت( تتدخل بنفس الطريقة مهما تنوعت األجسام الغريبة: التعليل  
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