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الخيار     على واحدا موضوعا عالج

الموضوع الول
 

 نقاط )07التمرين الول: ( 
 سنسیج مستوى على لسنجرھاسنس جزر   فيβ خلایا تفرزه ببتیدي ھرمون السنسولین-1

 الفراغية ) البنية - أ1( الوثيقة . تمثل الدم في السكر سنسبة تخفيض على ایعمل ، البنكرایاس
 تخطيطيا - ب) رسما1( الوثيقة "راستوب" وتمثل برسنامج بواسطة ملظحظة للسنسولين

السنسولين. لبنية  مختصرا

إجابتك. علل ، للسنسولين الفراغية البنية مستوى  ظحدد-1
 – ب)1( الوثيقة على بالعتماد السنسولين بنية  صف-2
 ، الجدول في ) الموضحةR( الجذور على بالعتماد المؤطر للجزء الكيميائية الصيغة  أكتب-3
ّطر ثم   تسميتها.    مع أمينيين ظحمضين بين المتشكلة الرابطة أ
 بمستقبلتها الرتباط على قادرة غير تصبح السنسولين جزيئا ت أن الحال ت بعض في  يلظحظب-

 السكري). (داء عالية الدم في السكر سنسبة فتبقى المستهدفة الخليا أغشية مستوى على
 و العادي  للسنسولینβ   السلسلة من جزء في المینیة الظحماض تسلسل) 2( الوثیقة توضح

 العادي غیر

)R( 
( اللوسين

Leu(

)R( 
 السيستيين

)Cys(

)R( 
( الغليسين

Gly(
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 السنسولین بين الختل ف   استخرج1-
العادي؟ غیر والسنسولين عاديال
 عاديال وغیر العادي  للسنسولین β السلسلة لتركیب شفر الذي المورثة جزء  استخرج2-

   الوراثیة الشفرة بجدول مستعینا
.)3( الوثيقة في الممثل    
 هذه في السكري الداء مصدر وضح الدراسة ھذه من المستخرجة المعلوما ت على  اعتمادا3-

الحالة.
 وظیفتھ و البروتین بنية بین العلقة تأكید على الدراسة ھذه تساعدك كیف  بین4- 

 لديهم  تفرز هرمون النسولين الطبيعي  وبنسبة طبيعية. βالخليا    أن  يعاني بعض الخشخاص من داء السكري رغمج- 
- اقترح  فرضية تفسيرية لسبب المرض في هذه الحالة.1
 ) ، علل إجابتك.4- هل هذه الفرضية تتوافق مع جوابك على السؤال (ب- 2

 نقاط)08التمرين الثاني:  ( 

 ) فيمثششل2) البنية ما فوق خلوية لقطعة من الغشششاء الهيششولي لخليششة إنسششان، أمششا الشششكل (1) من الوثيقة (1يمثل الشكل ( أ-
نموذجا تفسيريا لها.

فّر ف على العناصر المرقمة  في-1 ). 1الشكل (   تع
) مع التعليل.2 ضع عنوانا مناسبا للشكل (-2
) مع وضع البيانات الكاملة.                                      2  ضع رسما تخطيطيا دقيقا مبسطا  للشكل (-3
فّم هذه العناصر.2 تتدخل العناصر (س) المشار إليها في الشكل (-4 ) في التعر ف على الذات، س

              

فّينة في الوثيقة (ب- ).2  لمعرفة اللية الوراثية المؤدية لتشكيل مثل هذه العناصر(س) أجريت التجربة المب
 ما هي المشكلة العلمية المراد معالجتها بواسطة هذه التجربة؟ ـ1
 ما هي المعلومة التي يمكنك استخراجها  بعد تحليلك لنتيجة التجربة ؟  ـ2
 ما هو دور الجزء منزوع النواة في الحصول على هذه النتيجة ؟   ـ3

الرامزة الموافقةالحمض الميني
GlyGGA
PheUUC
TyrUAC
ThrACA
ProCCA
LysAAG
LeuUUA

)3الوثيقة (
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) نتائج الهجرة الكهربائية لبروتينات البلزما عند خشخص سليم خشاهد وآخر مصاب ببكتيريا الكزاز3 تمثل الوثيقة (ج-

         
) ، ماذا تستنتج ؟3 حلل الوثيقة ( ـ1
) رسما عن طريق حاسوب الكتروني لحد جزيئات  المادة  المأخوذة من مصل الشخص المصاب4 تمثل الوثيقة ( ـ2

 .بعد تعرضه للصابة البكتيرية بأسبوعين.* ما هي المعلومة التي تستخلصها فيما يخص بنية هذه الجزيئات؟ علل    
فّم الجزيئة المبينة في الوثيقة ( ـ3 ) ، ثم قدم وصفا دقيقا مختصرا لها. 4 س
فّين كيف تحافظ هذه الجزيئة على بنيتها الفرا ـ4 ية.غ ب
الدور الوظيفي لهذه الجزيئات في  إقصاء اللذات على مستوى العضوية.اخشرح - 5

 نقاط )05التمرين الثالث : ( 
I- 1 منها في الوثيقة (3 تسمح إماهة البروتين في ظرو ف معينة بالحصول على مئات الوحدات ، تعرض صيغ (

ها مع التعليل.فتعر ف على هذه الوحدات ثم صن-1
  وسم المركب الناتج.3 + 2 + 1أكتب معادلة الرتباط بين هذه المركبات وفق الترتيب التالي -2
ما هي احتمالت تشكل هذا المركب؟-3
فّين بماذا تتعلق خصوصية البروتين؟3بناءا على إجابتك في السؤال -4  ب

II–  لدراسة سلوك زلل البيض على مستوى محاليل مختلة الش PH:أنجزت تجارب نتائجها ممثلة بالجدول التالي ،  

PH12344.55678قيمة 
9.5+  7.5+  5+  2.5+  2.50-   5-   7.5-   9.5- المسافة (سم)

  PHأنجز منحنى تغيرات مسافة تحرك زلل البيض في المجال الكهربائي بدللة الش -1
حلل المنحنى البياني ، ماذا تستنتج؟-2
  حيث نأخذ الصيغة الكيميائية التاليةPH = 8ي المحلول ذو ف وPH = 1مثل زلل البيض في  المحلول ذو -3

  NH2 – Pro – COOHللبروتينات : 
  لزلل البيض ؟Phiما هي قيمة الش -4

الموضوع الثاني 
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 نقاط  )08التمرين الول : ( 
أة, في نهاية الحمل تنمو الغدد الثديية و تنقسم خلياهارعند الم

 و تركب مجموعة هامة من المواد تدخل في تركيب الحليب.
 - تحضر مزرعتين من الخليا الغددية ,

) المشع U    - المزرعة الولى في وجود اليوراسيل (
 )Leu    - المزرعة الثانية في وجود حمض أميني مشع اللوسين (

 من خليا المجموعة الولى ARN نستخلص كل ساعتين ال 
 و البروتينات  من خليا المجموعة الثانية, و نقيس نسبة الخشعاع 

) 1 داخل هذه الجزيئات , النتائج المحصل عليها ممثلة في الوثيقة (
 حلل وفسر النتائج المحصل عليها .-1

 ثم علل التتابع الزمني لظهور هاتين الجزيئتين .
) 3) و (2 الدراسة بالمجهر اللكتروني للخليا الفرازية الثديية  سمحت بتحضير الوثيقتين (-2

 أعطي عنوانا مناسبا  لكل وثيقة ثم أكتب البيانات المرقمة.    أ-
) .2 باستعمال رسم تخطيطي عليه كل البيانات مثل الظاهرة التي توضحها الوثيقة (    ب-

 يعتبر الكازئين من بروتينات  الغدد الثديية تفرزه في الحليب .المورثة المسؤولة عن تركيبه  تحتوي على القطعة -3
    التالية في بدايتها : 

                                                    TACTCCCTCAATCTTAATTTC     : (P+الليل (

 - باستعمال جدول الشفرة الوراثية حدد تسلسل الحماض المنية الموافقة لهذه القطعة المورثية 
 يلحظ عند بعض النساء غياب بروتين الكازئين في حليبهن , المورثة المسؤولة عن تركيب هذا البروتين عندهن -4

    تحتوي في بدايتها على القطعة التالية :   
                                                     )P-) :      TACTCCCTCAATCTTATTTTG الليل 

      - كيف تفسر غياب الكازئين في حليب هؤلء النسوة ؟
 يخضع الكازئين للماهة الكلية ثم تؤخذ قطرة من ناتج الماهة والتي تحتوي على الحماض المينية منها :-5

 phi= 6     و           Ala                                                 R= CH      -  آلنين 
phi = 3.2     و       Glu       (R= ( CH2-CH2-COOH      -  حمض الغلوتاميك 

 يمثل الجذر) R(حيث phi = 9 .8     و      CH2-CH2-CH2-NH2 ) =Lys                  (R      - ليزين 

 ثم تخضع لمجال كهربائيPH = 3.2        و توضع على ورقة مبللة بمحلول ذو 
 ما هو سلوك كل حمض اميني في المجال الكهربائي ؟ علل اجابتك ؟ أ-

  ؟PH = 3.6 مثل كل حمض أميني في الوسط ذو ب– 
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 نقاط ):06التمرين الثاني ( 

خميرة الخبز كائن وحيد الخلية متواجد طبيعيا على قشرة العنب نستعمله في التجارب التالية:
 : نضع كميات متساوية من الخميرة في ثلثة أنابيب حيث:)1التجربة (

) يحتوي على محلول السكروزA             النبوب (

) يحتوي على محلول المالتوز  B             النبوب (
) يحتوي على الماء المقطر C             النبوب (

د نكشف عن تواجد الجلوكوز في كل أنبوبة (الجدول) 10بعد 
- فسر نتائج هذه التجربة .

) :2التجربة (
تؤخذ كمية من الخميرة وتوضع في وسط غني بالوكسجين و ذلك في وجود مادة التفاعل .

)1 نقيس استهلك الوكسجين من طر ف الخميرة  عند كل مادة تفاعل  النتائج ممثلة في منحنيات الوثيقة (
 حلل وفسر النتائج المحصل عليها.-1 
  اخشرح العلقة بين هذه  النتائج التجريبية  و محتوى الخميرة من النزيمات .-2 

 :نحسب سرعة التفاعل النزيمي عند الخميرة في وجود الجلوكوز فقط :)3التجربة (
) 2النتائج ممثلة في منحنى الوثيقة (

 حلل وفسر هذا المنحنى .-1
) من المنحنى .B ) و الفترة ( A  ضع نماذج لجزيئات النزيم و مادة التفاعل خلل  الفترة (-2
 أرسم خشكل المنحنى في حالة  لو كانت كانت كمية النزيم أقل مرتين.-3

 نقاط ):06التمرين الثالث ( 

يتميز الجهاز المناعي بقدرته على إنتاج الجسام المضادة للدفاع عن-1
 العضوية و حمايتها عند تعرضها لهجوم بكتيري.

) صورة  بالمجهر اللكتروني للخلية المنتجة للجسام المضادة.1تمثل الوثيقة(
    تعرق على هذه الخلية -1
 استخرج المميزات البنيوية التي تمكن هذه الخلية من آداء وظيفتها.           -2
 حدد مصدر هذه الخليا و الوساط التي تتواجد بها .-3
  وضح برسم متقن يحمل البيانات، بنية الجسم المضاد الذي تنتجه هذه الخليا.-4

- لمعرفة عمل الجسام المضادة و بعض بروتينات المصل في الستجابات ب 
 أنابيب اختبار:4المناعية نحقق الدراسة التالية، ضمن 

).2النتائج المتحصل عليها ممثلة بالوثيقة (

) Cالنبوبة ( )Bالنبوبة ( )Aالنبوبة (
 الكشف عن

الجلوكوز
++-
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 ) 4  و 3 ، 2 ، 1فسر النتائج المحصل عليها في النابيب ( -1
استنتج دور الجسام المضادة من النتائج السابقة.-2

1234النبوب
لخرو ف  كريات  ml2 ml2 ml2 ml 22،بتركيز %)GRM(حمراء

-GRM-1 ml1 mlمصل فئران ممنعة ضد 
ml0.5 ml 0.5--محلول وظيفي به المتمم

ml.5 ml 1.5محلول وظيفي
0

-1 ml

بالتوفيق.
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