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  ) ن07: (التمرين األول 

  قصد تحديد آليات النقل المشبكي، أنجز التركيب التجريبي 

  .ة المقابلةالمبين في الوثيق

   ؟)ج( ماذا تمثل المنطقة – 1

  . أنجز رسم تخطيطي تفسيري لهذه المنطقة – 2

  : ز العمليات التاليةانجإ على التركيب التجريبي السابق تم – 3

  .) ت( في النقطة 1تنبيه ع : العملية أ *    

  من اآلستيل كولين )1ك( حقن كمية : العملية ب *    

  . 2 وع1 بين ع      

  )2ك(  كولين حقن كمية من اآلستيل: العملية ج *    

  )1 كأكبر من  2ك( حيث        

  . )2ع( داخل  ) 2ك( حقن نفس الكمية : العملية د *    

والنتائج مبينة في الجدول ) . 3ق(،)2ق(، ) 1ق(  سجلت نتائج التجارب السابقة بواسطة ثالثة أوسيلوسكوب -     

  .أسفله 

  
  

  وماذا تستنتج حول آلية النقل المشبكي ؟.لنتائج  حلل هذه ا *
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  2011 - 02 – 15:آخر أجل إلعادة الفرض إلى المركز الجهوي :تنبيه 



   )  ن07: (التمرين الثاني 

  .ي إلى مرض السكريد ، لكن أي تغيير مفرط لنسبته العادية في الوسط الداخلي يؤتحتاج العضوية للجلوكوز

  :داء بحيث نريد دراسة إحدى اآلليات التي تحقق الوحدة الوظيفية وكيفية تنظيمها للوقاية من هذا ال

    ، ثم نعاير تركيز هذا السكر ) غ 50(بكمية متساوية من الجلوكوز ) ب(و ) أ ( يطعم شخصان صائمان –)  أ -1

  : النتائج المحصل عليها ممثلة في الجدول التالي . في الدم كل نصف ساعة 

  سا8  سا7  سا6  سا5  سا4  سا3  سا2  د30 و1  اس1  د30  0  الزمن 

  كمية الجلوكوز

  ل/غ )أ(للشخص 
0.9  1.3  1.25  1.1  1  0.9  0.9  0.9  0.9  0.9  0.9  

  كمية الجلوكوز

  ل/غ ) ب(للشخص 
1.45  1.65  1.85  2.05  2.2  2.2  1.9  1.65  1.60  1.50  1.50  

 .مثل بيانيا تغيرات كمية السكر بداللة الزمن عند الشخص •

 . من هذه المعطيات قدر الكمية العادية للسكر في الدم عند الشخصيناانطالق •

    من أبراز النتائج )ب ( و) أ  (  للشخصين جلوكوز عند حقن سمحت معايرة كمية األنسولين المفرزة – ) ب

  -1- الوثيقة الممثلة بيانيا في          

  

  ما هي المعلومات التي يمكن استخراجها من هذه النتائج ؟    *  

  الشخصين ؟ كيف تفسر التغيرات المالحظة في إنتاج األنسولين عند  *     

د تمت معايرة كمية 10وبعد .  وضعت عضلة في وسط يحتوي على األنسولين ثم في وسط خال من األنسولين – 2

 .الجلوكوز المستهلكة من طرف العضلة وكمية الجليكوجين الموجودة داخل العضلة

 .تالي نتائج المعايرة ممثلة في الجدول ال-
 به األنسولين وسط وسط خال من األنسولين 

 1.88 1.43 جلوكوز مستهلك

 2.85 2.45 جليكوجين عضلي

   ما هي المعلومة الممكن استخراجها من هذه النتائج ؟–أ   

  .أذكر، أنماطا أخرى من الخاليا المستهدفة. األنسولين  من الخاليا المستهدفة من طرفنموذجا تمثل العضلة -ب  
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 )  ن 06: ( التمرين الثالث 

.Iتم تضاعف المورثة والتعبير عن المعلومة الوراثية بواسطة آلية معقدة تتطلب تدخل عدة عناصر خلوية جزيئيةي.  

  . ظاهرة حيوية هامة تحدث في مستوى الصبغي، وتصب البنية الجزيئية للمورثة– 1 – تمثل الوثيقة – 1

   – 1 – سم الظاهرة الممثلة بالوثيقة –  أ  

  .4 إلى 1المشار إليها باألرقام من  أكتب البيانات –  ب  

   متى تحدث هذه الظاهرة ؟ وبأي آلية ؟ –  ج  

   هل تخص هذه الظاهرة جميع خاليا الكائن الحي؟ وما أهميتها؟ –  د 

   للتعرف على طبيعة المورثة أنجزنا تجربة باستخدام أشنة خضراء – 2

   ). Acétabulaireاألسيتابوالريا( عمالقة 
  

 : التالي المعالجة التجريبية ونتائجها يقدم الجدول 
  

 النتائج المعالجة التجريبيةالتجربة
1   

  
 
 

                   قطع     عينة من األشنة         

كل جزء من األشنة متصل بالنواة 

الي من النواة خبينما الجزء ال. ينمو 

 .يتالشى

2   

  

  
 

 ADNحقن األكتينوميسين المخرب للـ 

 . أي جزءعدم نمو

  

  . حلل هذه التجارب –      أ 

   ما هي المعلومة المستخلصة ؟–     ب 

  

II -وهذا في بكتريا إشيرشياكولي،) 1ب(الخلوية برمجة تركيب حيوي لبروتين    رغب علماء البيولوجيا   

)  (E.Coli  حيث أن تتابع  األحماض األمينية في هذا البروتين معروفة . 

  هيستدين                         اتجاه القراءة     – فالين – آالنين – لوسين – فالين –مثيونين 
  

كما تم التعرف على النكليوتيدات الخاصة بكل حمض أميني من تلك المبينة أعاله والمرتبة في نفس الترتيب في 

  :  الجدول التالي يوضح هذه المعطيات . مستوي المورثة 

 فالين آالنين نينمثيو هيستدين لوسين فالين 
GTA CTC CAC ATG GCT CAA 
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  :المطلوب

  ؟ ) 1ب(  في الحالة الطبيعية هل تستطيع البكتريا تركيب هذا البروتين – 1

  . ركب المورثة المسؤولة عن تركيب هذا البروتين مستعينا باتجاه القراءة– 2

  . قدم جميع االحتماالت الممكنة-    

   ( E.Coli).بواسطة إشيرشياكولي ) 1ب(استخدمها البيولوجيون إلنتاج البروتين  اشرح الطريقة التي – 3

  .     مستعينا برسومات تخطيطية
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