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)طةنق12:(التمرين األول  

 يخضع هذا التركيب لمعلومة وراثية توجد على يفيا،ظتُركب الخلية أنواع مختلفة من البروتينات متخصصة و

  . ، يعود هذا التخصص الوظيفي إلى اكتسابها بنية فراغية محددة  مستوى المورثة

  :ةوتخصصه الوظيفي نقوم بالنشاطات التالي لبروتينل  البنية الفراغيةد العالقة بين لتحدي   

   لبعض البروتينات الوظيفية ثالثية األبعادبنيات فراغية ")ب"و " أ"التي تتضمن الشكلين (  -1-  تُمثل الوثيقة-1

   مضاف لها βمن الغلوبين غلوبين الكريات الحمراء ويتكون من أربع جزيئات : الهيموغلوبين  -)أ  (الشكل

  . أربع مجاميع من الهيم

   حمض أميني موزعة في سلسلتين51 القصور السكري يتكون من  هرمون):إلنسانا(األنسولين  -) ب (الشكل

 ). حمض أميني 30بها ) ب(  حمض أميني و سلسلة21بها ) أ ( سلسلة ( 

                 )ب( الشكل                         )                      أ (الشكل                      

             
 
   ؟ين البنيتاتينمقارنتك له ماذا تستنتج من -أ

؟للبروتين  البنية الفراغيةهلى ماذا ترجع هذإ -ب  

ما هي؟. نتج عن اإلماهة الكلية للبروتينات جزيئات بسيطةت -ت  

.من هذه الجزيئات البسيطةلبعض  الصيغة العامة -2- الوثيقة  تُمثل-2  

2                                      الوثيقة            

                                            
3                                       جزيئة رقم2                                         جزيئة رقم 1              جزيئة رقم  

  صيغ هذه الجزيئات البسيطة من حيث الوظائف المميزة والمشتركة بينها واستنتج صيغة عامة قارن بين -أ    

  .لهذه الجزيئات البسيطة     

.تصنيفكموضحا األساس الذي اعتمدت عليها في الجزيئات البسيطة ف هذه صنّ -ب      

  ) و حامضييمعتدل، قاعد().PH( سلوكها حسب تغيرات درجة الحموضة 1 تُغير الجزيئة رقم-3 
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  و ماذا تستنتج؟) المعتدل ،القاعدي و الحامضي.(ي األوساط الثالثة  ف1مثل الصيغة العامة للجزيئة رقم   

4 - 2(ن بالمعادالت كيف يتم ارتباط ما بين الجزيئات البسيطة المذكورة في السؤال بي.(  

  

  )اطنق8(:التمرين الثاني

 على ما هو غريب عنه فيقاومه، لمعرفةالتعرف كما يستطيع  تعرف على ما ينتمي إليه فيقبله،  يستطيع كل كائن ال

:بعض طرق الدفاع عن العضوية و انتقال هذه الخاصية عبر األجيال نقترح عليك هذا الموضوع   

  لتاليةا-1-ة في الوثيقة بين المالتجربة نجز  ـ العناصر المتدخلة في االستجابة المناعية، نُلتحديد -1

         

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  ل هذه النتائج التجريبية و ماذا تستنتج ؟حلّ -     

 ، العـضوية  على سالمة   الحفاظ   المناعية وبالتالي في هذه االستجابة      )  TC(تعرف الخلية اللمفاوية     لمعرفة آلية    -2

  : التالية-2-الوثيقة  كلدي
 
  

  

  

  

  

  

  

   ؟2 و 1ماذا يمثل العنصران  -  أ   

                     فيما يخص طريقة التعرف على الخلية -2-ما هي المعلومة التي يمكن استخراجها من الوثيقة  -ب     

  السمية؟Tالليمفاوية المصابة من طرف الخلية        
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)أ(خنزير هند  حقن 

  يوم15بعد
 حقن

(خنزير هند 

)أ

استخالص مصل 

  )أ( خنزير الهند

 استخالص

 Tالخاليا اللمفوية

 )أ(خنزير الهند 

  )ج(خنزير الهند  ) ب(خنزير الهند

يح موت حي  

  TCخلية لمفوية

  خلية مصابة

 خلية مصابة بفيروس  برفورين  

 TCخلية لمفوية

  تخطيطي تفسيريرسم

2الوثيقة

1

2


