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 الموضوع

)نقاط14( :التمرين األول  

بعض   لمعرفة.كما يستطيع على ما هو غريب عنه فيقاومه  التعرف على ما ينتمي إليه فيقبله،يستطيع كل كائن  

  :  الموضوع الدفاع عن العضوية و انتقال هذه الخاصية عبر األجيال نقترح عليك هذاطرق

 اإلنسان عن ىإل مرض معدي تُسببه البروسيال و هو ينتقل) LA BRECELLOSE(إن الحمى المالطية* 

 و من أجل ذلك نجري ريد تحديد خصائص االستجابة ضد هذا المرضنُ ي،طريق حليب البقر و المواش

  :التجارب التالية

مستخلص  أو بمصل يال إما بخاليا لمفاوية من نوع بروسممحلول يحتوي جراثينخلط بعض القطرات من  -1.1

  .من بقرتين

  

  النتائج بعد خمس دقائق  المادة المضافة إلى الشريحة

  عدم حدوث االرتصاص   المصابة1خاليا لمفاوية للبقرة

  حدوث االرتصاص   المصابة1مصل البقرة 

  عدم حدوث االرتصاص  المشبوهة بالمرض2مصل البقرة 

  عدم حدوث االرتصاص  2خاليا لمفاوية للبقرة 

  

ينباستعمال نتائج الجدول ب:  

  .ل؟علّ ما نوع المناعة ضد الحمى المالطية  - أ

 ؟ 2 ماذا يمكن قوله على الحالة الصحية للبقرة - ب

  يمكنك إثبات ذلك تجريبيا؟ف، كي في هذه التجارب نوعيةالمناعة الموضحةإن  - ت
 

بعد إصابة من مقارنة استجابات حيوان  )Ig(المناعية مكنت قياسات كمية البروسيال  و كمية الغلوبينات  -2.1

  .-1-في الوثيقةأولى ثم إصابة بنفس المولد الضد، النتائج مدونة 
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  .-1-الوثيقة

  
  

  .قارن بين نوعي االستجابة المناعية في الحالتين -أ

  خلصها من هذه النتائج؟ ما هي التطبيقات العملية الخاصة بالوقاية الصحية للقطيع الحيواني التي تست-ب

  ).؟؟؟( ضع رسما تخطيطيا مرفقا بالبيانات ألحد الغلوبينات المناعية -ت

 بعض الخاليا المتدخلة -2- أشكال الوثيقةن، تُبي العضوية ضد العوامل الداخلية باستجابة مناعية تستجيب-1.2

  .فيها

           
  )ع(         الخلية -2-أشكال الوثيقة)               س(ة                 الخلي

  ).ع(و) س(م عنوانا مناسبا للخليتين   ثم قد-2-ف على العناصر المرقمة في الوثيقةتعر  - أ

 ).س(استخلص من هذه الوثيقة دالئل نشاط الخلية - ب

 ضد مرض الكزاز عن طريق حقنه باألناتوكسين الكزازي و بعد خمسة أيام،نأخذ) أ( نُحصن أرنب  - ت

  . المصل من هذا األرنب

  ما هي الغاية من استخالص المصل؟ -

  .  الذي يعامل بتوكسين  الكزازي)ب( في األرنب )أ(رنب األفي تجربة ثانية يحقن مصل   - ث

  ا االختبار؟هي النتيجة المتوقعة بعد هذ  ما-1ث   

  . استنتج على ضوء هذه النتائج خصائص االستجابة المناعية المدروسة-2ث   
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  . توجد بعض األمراض الوراثية منها فقر الدم المنجلي-2.2

  . نتائج الهجرة الكهربائية لشخصين احدهما مصاب بفقر الدم المنجلي و الثاني سليم-3- تُمثل الوثيقة

   و معلوماتك المكتسبة؟-3-الوثيقةارنتك لنتائج ماذا تستنتج من خالل مق

  .نتائج الهجرة الكهربائية لبروتينات المصل:  -3-الوثيقة

                                           
  شخص سليم     شخص مصاب بفقر الدم المنجلي                                

    

     )نقاط6(التمرين الثاني

.األوسيتوسين والفازوبريسين:لنُخامية عند الثدييات هرمونات من طبيعة بروتينية تُفرز الغدة ا  

.تسلسل األحماض األمينية) 1(من الوثيقة) أ( يبين الشكل -      

  . غير المستنسخةADNوكليوتيدات لسلسلة ال يتسلسل الن) 1(من الوثيقة) ب( يبين الشكل -

  

  )  1(الوثيقة) أ(الشكل

    1        2         3        4        5      6       7        8         9 ألمينيةتسلسل األحماض ا

 Cys      Tyr        Ile        Glu     Asn  Cys     Pro       Leu     Gly  األوسيتوسين

 Cys      Tyr        Phe        Glu     Asn  Cys     Pro       Arg     Gly  الفازوبريسين

  تتابع القواعد األزوتية ) : 1(الوثيقة )ب(    الشكل

 TGC    TAC    ATC     CAG   AAC  TGC  CCC   CTG   GGC  األوسيتوسين
           

 TGC    TAC    TAC     CAG   AAC  TGC  CCC   AGA   GGC  الفازوبريسين
           

    

  .ين الهرمونين قارن بين تتابع األحماض األمينية لهذ-1    

 .ADNـ استخرج العالقات التي تربط تتابع األحماض األمينية و تتابع القواعد األزوتية لشريطي ال-2

م االستدالل الرياضي الذي تم به هذا الترتيب قد. ) ب(رتبتْ القواعد األزوتية على شكل ثالثيات في الشكل-3

 .20علما  أن عدد األحماض األمينية هو 
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