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II - بين جزيئات  (2)العالقة الممكن استخراجها من الوثيقة  -أ HLA   ونسبة قبول

الطعم

  ختالفاتبول الطعم تتناسب عكسا مع عدد ا( نجد أن نسبة ق2من خالل الوثيقة ) 

HLA  زادت نسبة قبول الطعم  ختالفاتعدد اإل حيث كلما قل  HLA I  أو HLA 

II.

125

3.25

 (:CMH)التسمية تعليل 

أي معقد التوافق النسيجي   CMHـفي زراعة الطعوم سمي بـ HLAنظرا لدور 

 (.األكبر)  الرئيسي
1265

1و 3، 2المقارنة بين نتائج التجارب  -5 -ب -

المحررة في الوسط نتيجة عدم تحلل الخاليا : قلة كمية  الكروم (2التجربة )

 .المستهدفة لغياب الماكروفاج

تحلل الخاليا نتيجة  الكروم المنحلة في الوسطفي كمية رتفاع ا ( :1( و )3التجربة )

والماكروفاج الضروري لتحفيز  LTالخاليا  بين مناعي المستهدفة لحدوث تعاون

 .8LTالخاليا 

125

1265×
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وخاليا الماكروفاج  LT8LT+4تحلل الخاليا المستهدفة ال يتم إال بوجود  االستنتاج:

.ضرورة التعاون المناعي()
1265

      :(4)المعلومة المستخلصة من تحليل نتائج التجربة  -2

 من التعرف 4LTخلية الماكروفاج يمنع  CMH IIعلى  (CMH II-Anti) تثبيت 

ستجابة لمعروض على سطح البالعة وعليه فإن تنشيط اإلمحدد مولد الضد ا على

.سةالمحس 4LTالمناعية يتم عن طريق 
560

5620

:الطعم إلقصاءلية  عمل الخاليا اللمفاوية الفاعلة يوية وآوصف المميزات البن -ج

تحمل على سطحها خاليا مميزات بنيوية خاصة فهي  LTcتمتلك  الخاليا  -

الطعمتسمح لها بالتعرف على خاليا  TCRمستقبالت غشائية 

 (11من  .صفحة )

1



 يمكنها تركيب جزيئات البرفورين و إنزيمات محللة تخزنها ضمن حويصالت. -

ا بخاليا الطعم بعد التعرف عليها ثم  تفرز البرفورين الذي يحدث ثقوبLTc ترتبط  -

نزيمات تتسبب في تحللها وموتها إ وى غشاء الخلية المستهدفة وتحررعلى مست

)الصدمة  الحلولية(.
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III- :مخطط يلخص االستجابة المناعية المتدخلة في رفض الطعم

125
125

نقاط( 5.60) الثاني:التمرين 

- 5-  :الرسم التخطيطي للصانعة الخضراء

1   

160

 الميزة  األساسية لبنية الصانعة التي تسمح بتحويل الطاقة : -2

غشاء ، حجيرية تحددها األغشية الثالثة )غشاء خارجي للصانعة الخضراء بنية

 .يد(داخلي وغشاء التيالكو

II-5 - (2، الوثيقة 5)الشكل  الكيفية :

يزداد في  ATP( فإن تركيز 2) ( الوثيقة5من خالل النتائج الممثلة في الشكل ) -

.القوية مقارنة بتركيزه في الظالماالضاءة الضعيفة و

560

562

0

 (11من  8صفحة )

2



القوية  والضعيفة  في االضاءة    R والمؤكسد  ADPكما ينخفض تركيز الـ  -

مقارنة بتركيزه في الظالم.     

مركبين ينتجان بوجود الضوء أي خالل المرحلة  RH و  ATPعليه فإن كل من الـ و

 .Rوارجاع المستقبل المؤكسد  ADPالكيموضوئية نتيجة فسفرة الـ 

5620

5620

56.0

RHو  ATPالمعادالت الكيميائية الملخصة لتشكيل  -أ -2

 :(2الوثيقة )( 2) المسؤولة في الشكلت إلى العناصر إنساب التفاعال 

( 4الضوئية العنصر)واإلرجاع يتم على مستوى السلسلة التركيبية  تفاعل األكسدة 

 .إرجاع(و)سلسلة أكسدة 

.(1)العنصر نبةل  الفسفرة على مستوى الكرية المذتفاع 

560

    5620

    5620

16.0

التفاعالت:ه على هذ DCMUنعكاسات تأثير مادة إ - ب

وبالتالي تثبط أكسدة PS   وPS II نات بين لكتروتوقف انتقال اإل DCMUمادة 

 (Rتوقف ضخ البروتونات وعدم إرجاع المستقبل )و (التحلل الضوئي للماء)الماء  

 والحشوة مماالتيالكويد تجويف رج في تركيز البروتونات بين وبالتالي عدم توليد تد

(.ATPتركيب الـ )  ADPالـ فسفرة الكرية المذنبة المحفزة  لينتج عنه عدم  تنشيط 

 :1و 4استنتاج العالقة بين  

نشاط السلسلة التركيبية الضوئية يوفر الطاقة الضرورية الفورية لحدوث الفسفرة 

والمتمثلة في تدرج تركيز البروتونات.

560
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      :(3)منحنى الوثيقة  لتحلي -أ -3

لة الزمن في شروط المنحل في الوسط بدال  2COيمثل المنحنى تطور تركيز 

     .تجريبية محددة

في الوسط عند قيمة ابتدائية  2CO : نسجل ثبات في تركيز الـ فترة الظالم 42-2من 

 تركيزالـ  ثباتفترة اإلضاءة: يستمر  02-42معينة                                من 

2CO( لمدة زمنية توافقAB )     .ثم ينخفض

في الوسط لمدة زمنية  2COنخفاض في تركيز الـ فترة الظالم: يستمر اإل 02-02من 

     ي بلغه.ذثم يثبت من جديد عند التركيز ال( CD)توافق  

بشكل غير مباشر أي على نواتج  يعتمد على الضوء 2COإن تثبيت  المعلومة: -ب

    استمرارها  ( يظهر ذلك منتفاعالت كيموضوئية) اعالت التي تتم في الضوءتفال

 لتركيب نواتج المرحلة ن الالزمزمأن تسبق بفترة إضاءة وتمثل الفي الظالم بشرط 

 كيموضوئية .ال
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 ت العضوية المتشكلة على الكربون المشع:تفسير احتواء الجزيئا -ج

(يمكن التفسير بانجاز دورة كالفن)

  Rudip الــ على2COيتثبت الـ  -*

.APGالـ ين من تئيلى جزب سداسي الكربون غير ثابت يتفكك إمرك يتشكل -*

  )                  2APG6(C + Rudip                2 CO     

وباستعمال طاقة مصدرها الـ  HNADPH,+بواسطة  APGيتم ارجاع الـ  -*

ATP  ثالثي إلى سكرPGAL .

   +NADPH,H ATP+APG+

  +NADPPI+P++ADPGAL

يستعمل في  والجزء اآلخر Rudipيستعمل في تجديد الـ  PGALجزء من  -*

 السداسي. تركيب السكر
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III– ة خالل التركيب الضوئي:الطاقوي زدواجيةمفهوم اال

دة الضوئية للماء وارجاع كيموضوئية فإن الطاقة الناتجة عن األكسالخالل المرحلة 

 . ATPلتركيب  Piفي وجود  ADP تستغل في فسفرة الـ (+NADP)الناقل  

كيموضوئية في الكيموحيوية تستغل الطاقة المتشكلة في المرحلة الوخالل المرحلة 

 وتركيب المادة العضوية.  2CO تنشيط إرجاع الـ 
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560
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نقاط( .5) التمرين الثالث :
I-

: غلوكوز Dتحليل المنحنى الخاص ب : -5

غلوكوز. Dاللة الزمن قبل وبعد حقن بد  2Oيمثل المنحنى  تغيرات تركيز الـ -

 ملي 212 عندالوسط في قيمة أعظمية  في 2O ثبات تركيز :غلوكوز Dقبل حقن  -

.مول/لتر

= عند ز ثم انعدامهفي الوسط  2Oتدريجي في تركيز نخفاضا:غلوكوزDبعد حقن  -

د4.1

التفسير :

غلوكوز لغياب هذا  Dفي أكسدة بعدم استهالكه  في الوسط 2Oيفسر ثبات تركيز الـ  -

.األخير
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غلوكوز  D ألكسدة  (GO)نزيم الستهالكه من قبل إ 2O تركيز الـيفسر تناقص  -

2O2 .H غلوكونيك وإلى حمض 

من الوسط . دقيقة لنفاذه 4.1زمن البعد  2Oانعدام تركيز الـ  يفسر -

ستخالص :اإل -2

اتجاه مادة التفاعل  نوعي ن عملهغلوكوز أل L لم يتمكن من أكسدة (GO)نزيم إ

 D. )غلوكوز ) خصوصية اإلنزيم اتجاه مادة التفاعل

0

562

0

560

560

عليها :تائج المتوقع الحصول الن -أ -3

.بمرور الزمن  2Oتركيز الـ  يتناقص: غلوكوز D عند حقن -

 . بمرور الزمن 2O الـ : ثبات تركيز غلوكوز Lعند حقن  -

المعلومة اإلضافية: -ب

 1أنه ال يتأثر بالتفاعل )لم يضاف اإلنزيم بعد  اإلنزيم ال يستهلك أثناء التفاعل أي 

قائق(.د

5620

5620

560

1

II-

تسمية البنية: الموقع الفعال لإلنزيم. -5

داللة األرقام : -2

( المجموعات الكيميائية لجذور األحماض األمينة 2ة في الوثيقة )تمثل األرقام المبين

 على مستوى الموقع الفعال .

أهمية العناصر المرقمة في نشاط اإلنزيم: -3

كيميائية الخاصة بمادة التفاعل المجموعات التشكيل روابط انتقالية ضعيفة مع 

الركيزة( تسمح بالتكامل البنيوي مع الركيزة.)

(:5شرح االختالف المسجل في نتائج الوثيقة ) -4

امل إلى التكغلوكوز راجع  Lغلوكوز وعدم أكسدته لــ  Dلـ  (GO)إنزيم  أكسدة

يحدث نتيجة لتوضع البنيوي بين الموقع الفعال ومادة التفاعل، هذا التكامل 

المناسب مع  غلوكوز( في المكان Dالكيميائية لمادة التفاعل ) المجموعات

الفعال لإلنزيم. ميائية لجذور بعض األحماض األمينية في الموقعالمجموعات الكي
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III-

خالصة العالقة بين بينة اإلنزيم ونشاطه الوظيفي:

ى الروابط التي تنشأ بين عل وبالتالي نشاطه الوظيفي لإلنزيمالبنية الفراغية  تتوقف

1
1
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 ومتموضعة...........( ،، روابط شارديةجذور أحماض أمينية محددة )روابط كبريتية

عند تفكيك و .الفعال عليه بكيفية دقيقة  في السلسلة الببتيدية والتي تسمح بإبراز الموقع

ية بما في ذلك الشكل الفراغي للموقع الفعال اغم  بنيته  الفرهذه الروابط يفقد اإلنزي

 فيصبح اإلنزيم غير فعال.
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