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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية                                 
الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد        وزارة التربية الوطنية                                              

 2017 - 2018: السنة الدراسية                      02:رقمفرض المراقبة الذاتية 

 04: عدد الصفحات  علوم الطبيعة و الحياة : المادة  علوم تجريبية: الشعبة ثانوي 3: المستوى 

 مفتش التربية الوطنية / شالبي الربيح   :إعداد
 

  )نقاط 5( :التمرين األول
تهدف هذه الدراسة . معالجة األشخاص المصابين بأمراض تسببها الجراثيمالمضادات الحيوية من األدوية المستعملة ل

  .إلى تحديد مكان و آليات تأثير بعض المضادات الحيوية على مستوى الخلية الجرثومية
  .مراحل التعبير المورثي عند حقيقيات النواة 1تمثل الوثيقة 

  

  
 .9إلي  1تعرف على البيانات المرقمة من  - 1
 2والمرحلة  1و معارفك المكتسبة استخرج العناصر الضرورية لحدوث المرحلة  1طيات الوثيقة باستغاللك لمع - 2

 .من جهة أخرى 9من جهة و تشكيل العنصر 
 .5و  9بين العالقة بين العنصرين  - 3
المراحل الممثلة في  إحدىنقدم لك معطيات حول مكان التأثير التثبيطي لبعض المضادات الحيوية على  - 4

 .1الوثيقة
 etransféras peptidyl يثبط عمل انزيم ببتديل ترانسفيراز  Chloramphénicol كلورامفينيكول ال  - أ

 ).االنزيم المسؤول عن تشكيل الرابطة الببتيدية(
 .على مستوى تحت الوحدة الكبرى للريبوزوم A رتبط بالموقعي tétracycline  التتراسيكيلين  - ب
 . ARNt Synthetase-Aminoacylألنزيم يثبط العمل التحفيزي  Mupirocineموبيروسين   - ت
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 انطالقا من المعطيات المقدمة و معلوماتك اشرح عواقب المعالجة بالمضادات الحيوية المشار إليها أعاله على         
  .الجراثيم        
 

  )نقاط  7(: التمرين الثاني
 ف أن المصل يؤدي إلى اصابتهم و يظهر الكش VIHأظهرت المالحظات أن تعرض بعض األشخاص لفيروس      
  .لدى هؤالء األشخاص يبقى سالبا األمر الذي حير الكثير من العلماء مما دفعهم إلى البحث عن سبب ذلك   

I -  خلية مناعية على تماس مع فيروس  1يظهر الشكل أ من الوثيقةVIH . نسبة  1و يبين الشكل ب من الوثيقة					

 و معرضين  Rو  Sثي بالنسبة ألليلين لمصل الموجب أو السالب عند بعض األشخاص مختلفي النمط الوراا	
 . للفيروس

  
  
  
  
  
  
  
  
 

 .للخلية المناعية  CCR5هما لمورثة تشرف على تركيب البروتين الغشائي  Rو  Sألليلين - 1
يشرف على تركيب  Rحمض أمينيي بينما األليل  352على تركيب سلسلة ببتيدية تحتوي  Sيشرف االليل 

  .ض أمينيةأحما 205سلسلة بيبتيدية تحتوي على 
 .الخاليا المناعية VIHاشرح كيف يصيب فيروس  1باستغاللك لمعطيات الشكل أ من الوثيقة     - أ
انطالقا من المعلومات الواردة في  VIHاقترح فرضية تفسر مقاومة بعض األشخاص إلصابة بفيروس    - ب

 .1الشكلين أ و ب من الوثيقة 
مكنت دراسة تطور نسبة اإلصابة إلى مرض السيدا عند األشخاص ذوي المصل الموجب بداللة الزمن أنها  - 2

 .S//S مرتفعة لكن هذا االرتفاع يكون أسرع عند األشخاص ذوي النمط الوراثي
النمط 
  الوراثي

  نسب المستقبالت الغشائية
4CD  5CCR 5  عاديCCR طافر  

S//S	100  100  0  
R//S  100  50  05  
R//R  100  0  100  
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 هي المعلومات االضافية المستخرجة من هذه الدراسة	ما  - أ
 .؟ علل إجابتك)ب - 1(هل تؤكد هذه المعلومات الفرضية المقترحة في السؤال   - ب

II-  التحليل الكيميائي للغشاء السيتوبالزمي للخاليا المناعية ألفراد ذوي أنماط مختلفة وراثيا سمح باستخراج نسب    
 :الطافرة و هي ممثلة بالجدول التالي 5CCRالعادية و  4CD ،5CCRالت الغشائية من نوع المستقب  

باستغاللك لمعطيات الجدول حدد العالقة التي تربط بين النمط الوراثي ، المستقبالت الغشائية و مقاومة  -1
 .VIHاإلصابة بفيروس 

 :من خالل إجابتك عن التعليمات السابقة و مكتسباتك -2
 .	VIHض األشخاص على مقاومة فيروساشرح قدرة بع  - أ
  .VIHالمصابون بفيروس  S//Sاقترح طريقتين لعالج األشخاص ذوي النمط الوراثي   - ب

 

  )نقاط  8(: التمرين الثالث
الزكام اصابة فيروسية مرتبطة باستجابة التهابية على مستوى مخاطية األنف و الحنجرة من بين أعراضه الرئيسية 

  .ألنف و آالم الحنجرة  و الصداع إضافة إلى الحمى سيالن ا
I -   يوم  11نتائج تتبع بعض المتغيرات الفيزيولوجية عند شخص أصيب بالزكام خالل مدة   1تمثل الوثيقة

 .الموالية لإلصابة 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

 .حلل النتائج المحصل عليها 1باعتماد معطيات الوثيقة  ــ أ ــ 1
 .1ة تطور العناصر الممثلة بالوثيقةشرح بتوظيف معارفك المكتسبب ـــ ا         
 .حدد نوع االستجابة المناعية التي طورها  الجسم ضد فيروس الزكامــــ  2

 

II - كل من عدد الخاليا  تم تتبع تطورLTc  على مستوى الرئتين و تركيز فيروس الزكام في الدم بداللة الزمن عند 
 . لمحصل عليهاتوضح النتائج ا 2الوثيقة  .فئران مصابة بفيروس الزكام  

 1الوثيقة 

dpep
Droite 
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 .LTcبين العالقة بين تطور تركيز الفيروس في الدم و تطور عدد  2باالستعانة بمعطيات الوثيقة  -1
 . على تطور فيروس الزكام LTc بين تأثير -2
 حول االستجابة المناعية ضد فيروس الزكام؟ 2التي تمدك بها الوثيقة  اإلضافيةما المعلومة  -3

III - علوماتك بين برسم تخطيطي وظيفي سير االستجابة المناعية في القضاء على فيروس انطالقا مما سبق و م 
 .الزكام   

2الوثيقــــة   

dpep
Droite 


