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 B/1 سا16-سا14:التوقيتعلوم الطبيعة و الحياة  : مادةال تجريبية.ع/ثا  3: المستوى والشعبة
  

     )نقاط  10(  : التمرين األول
التي تتم على مستوى الليف العصبي وآلية انتقال السيالة العصبية في  الكيموكهربائية لغرض دراسة بعض الظواهر
  :المشبك نجري التجارب التالية 

I –  فتتغير الحالة الكهربائية للعصبونين ) ن(تنبيها فعاال في النقطة  دث فيهاتح. سلسلة عصبونية) 1(تمثل الوثيقة  
  .كما يوضحه التسجيالت) 4ع(و) 2ع(    

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  

تمثل النتائج التجريبية المحصل عليها من حقن مواد مختلفة بواسطة ماصة مجهرية في ) 2(جدول الوثيقة  -
  ). 1(للوثيقة ) ص(و) س(المنطقتين 

 ).1(مماثلة لتسجيالت الوثيقة ) 4ع(و) 2ع(لمالحظة في االستجابات ا -
 

  ASPARTATEGABA A.VALPROIQUE PICROTOXIN  مواد الحقن
  -  -  -  +  2االستجابات في ع
  -  -  +  -  4االستجابات في ع

  +  -  2في ع) ن(االستجابة بعد التنبيه في النقطة 
  -  +  4في ع) ن(االستجابة بعد التنبيه في النقطة 

  2 :الوثيقة                                                           
  ).1(ما هو تعليقك حول تسجيلي الوثيقة /  1
  .نوع العالقة الموجودة بين عناصر السلسلة العصبونيةحدد /  2
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  ة علما أن المادتين متواجدتين في العضوي Aspartateو GABAالفيزيولوجي لكل من ال  ما هو الدور/  3
  .بصورة طبيعية     
  .PICROTOXINEو  A.VALPROIQUE   ضع فرضية أو فرضيات تفسر طريقة عمل/  4
  

  ) نقاط10: (الثاني التمرين 
  .تسمح قدرة التمييز بين الذات والالذات بوضع آليات مناعية تضمن الحفاظ على سالمة العضوية

I –  لياتلآلمخططا  – 1 –تمثل الوثيقة  
  التي تمكن من تقديم المحدد المستضدي 
  .بين خليتين مناعيتين 
  .تعرف على الخليتين المناعيتين – 1
  حدد المراحل المرقمة المعبرة عن – 2
  اآلليات البيولوجية الموضحة في 
  ).أ(الخلية  
  حدد طبيعة العالقة بين الخليتين – 3

  .دورها في هذه الحالةثم بين ) أ ، ب(     
II – بالحصول على النتائج ) ع(من ساللة  في فئران) س(من ساللة  ت أعمال زرع قطع جلدية لفأرسمح

  :المدونة في الجدول التالي
  ) 3،ع 2، ع 1ع(األفراد ) ع(تضم الساللة (    

  النتائج المعاملة الفأر األخذ  التجارب
م خالل الطع 1يرفض الفأر ع  .)س(زرع طعم جلدي من الفأر   )1ع(فأر   )1(التجربة 

  .أسبوعين
التجربة 

)2(  
المرحلة 
  األولى

بعد رفض الطعم ) 1ع(حقن مصل من   )2ع(فأر 
  .)س(ثم زرع طعم جلدي من الفأر 

الطعم بعد ) 2ع( يرفض الفأر
  .يوما)  12 – 10(

المرحلة 
  الثانية

بعد رفض ) 1ع(من  لمفاوية حقن خاليا  )3ع(فأر 
 ).س(زرع طعم جلدي من الفأر  ثم الطعم

  الطعم بعد) 3ع(الفأر  ضيرف
  .أيام)  3 – 2(

  )1ع(فأر   )3(التجربة 
بعد رفض 

  الطعم

وفي نفس ) س(زرع طعم جلدي من 
 6الوقت تزرع ستة طعوم جلدية من 

  .سالالت أخرى

) س(الطعم ) 1ع(الفأر  يرفض
في مدة زمنية أقصر بكثير من 

  .م األخرىوالطع
  .فسر هذه النتائج التجريبية – 1
   العناصر الفاعلة فيه ، وما هو دورها في هذه  يهنمط المناعي المستهدف في هذه التجارب ، وما حدد ال – 2

  الحالة ؟     
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