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اختبار الثالثي األول في مادة
علوم الطبیعة والحیاة

: زء األول ـــــــــــــــالج
)نقاط5: (التمرین األول 

، البروتینات في ADN ،ARNمقارنة سرعة تركیب الجزیئات الضخمة تمثل الوثیقة التالیة نتائج 
.وأكباد فئران في حالة تجدید بعد نزع فصوص منھا بالجراحة الكبدیة) شاھدة(أكباد قئران عادیة 

:الفئران كلھا بنفس العمر توزع في ثالثة مجموعات ویتم حقن كل مجموعة كما یلي 
).نوكلیوزید التایمین.(*Tیالتایمدین المشع ) نزوعة الفص الكبديعادیة وم(حقن المجموعة األولى -أ

عادیة ومنزوعة الفص (حقن المجموعة الثانیة - ب
.*Leuین ـــض أمیني مشع اللوســـبحم) ديـــالكب
عادیة ومنزوعة الفص (حقن المجموعة الثالثة - جـ

).لـــنوكلیوزید الیوراسی(*Uبالیوریدین ) الكبدي
ADN ،ARNإلشعاع المندمجة في نقدر كمیة ا

ل ــــاد كـــح أكبــــوالبروتینات المصنعة بعد تشری
ة متعاقبة، ــرات زمنیـــمجموعة بعد الحقن وفق فت

.وبفواصل منتظمة
ةــة الثالثـــبات المشعــــرنا المركـــاذا اختــلم-1

المذكورة سابقا؟
لـسب التسلــرتب النتائج المتحصل علیھا حس-2

.الزمني المنطقي
دـــاط الكبـــادي بنشـــد العـــاط الكبـــقارن نش-3

.المستأصل ثم علل

)نقاط10(:التمرین الثاني 
دخول الال الذات إلى العضویة أو تغیر الذات یؤدي إلى تولید مجموعة من التفاعالت الدفاعیة ھدفھا 

.إقصاء أي جسم غریب
I -1(الوثیقة : ق الدفاعیة نقترح ما یلي لدراسة إحدى الطر(

والعقدیة) Staphylocoques(ة ـــــإن البكتیریا العنقودی* 
)Streptocoques (ر ـیة إثور في العضـــل وتتكاثـــتتوغ

.اإلصابة بجرح
يــع النتائج فــة مــــتجارب المقترحة والموصوفالتعبر◄

ةـــة لشخص بعد ثالثـــالوثیقة المعطاة عن الحالة المناعی
.أسابیع من إصابتھ بجرح

ثالثة أطباق بتري  أ ، ب ، ج ، تحتوي ھالمة غنیة بدم◄
:معقم ، نظیف إلى 

النمط من ة مزرعة بكتیریا ــــرشاح) ، بأ(ن ـــالطبقی◄
).1رشاحة (العنقودي 

(T*)  Thy* (U*) Uri*

)1(الوثیقة 



).2رشاحة (عة بكتیریا النمط العقدي رشاحة مزر) ج(الطبق ◄
.مصل الشخص المصاب) ب ، ج(الطبقین ◄
. الرشاحة ال تحتوي على بكتیریات وزوال اللون المالحظ ناتج عن ھدم الكریات الحمراء: للعلم أن ◄
).ج(وعدم تشكلھا في الطبق ) ب-أ (علل تشكل الحلقة في الطبقین -1
لك النتائج التجریبیة حول نوع الدفاع عن العضویة وما ھي العناصر ما ھي المعلومة التي تقدمھا-2

.المتدخلة
.الممرضة لھذه البكتیریاماذا تستنتج حول القدرة -3

II - لمعرفة وظیفة ھذه العناصر التي تساھم في الدفاع عن الذات استعملت تقنیة تجزأتھا بواسطة
)أنزیم مفكك للبروتین(التربسین 

تمثل نتائج الفصل الكھربائي للسالسل) 2(الوثیقة -
د،ــبیبتی25یحرر : الخفیفة بعد استعمال التریبسین 

تـــــر دوما إلى نفس الجھة مھما كانــمنھا تھاج9
السلسلة، أما الباقي یحتل مواقع مختلفة حسب نوع

.السلسلة
عــلماذا تحتل البیبتیدات التسعة دائما نفس الموق-1

رة؟ إلى أي منطقة من الجزیئة المناعیةبعد الھج
تنتمي؟

إلى أي جزء من سلسلة الجزیئة المناعیة تنتمي-2
زءــالباقیة ، ذكر بوظیفة ھذا الج16البیبتیدات 

. من الجزیئة
. وضح بنیة الجزیئة المناعیة مع كتابة كافة البیاناتيبرسم تفسیر-3

*اإلدماجیة الحقا ستلحق الوضعیة * 
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