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عناصر اإلجابة
العالمة

كاملةمجزأة
 األولالموضوع 

 نقاط( 70) التمرين األول
 تسمية الخليتين س و ع مع التعليل:(1

 ، الخلية س = خلية مصابة
 .نهاية المرحلة( 3)ز: تخربت بعد تماسها مع الخلية ع في التعليل

 ،   LTCالخلية ع = خلية 
 (.نهاية المرحلة.3في )زالتعليل : تخريبها للخلية س بقاؤها على حالها 

 
الرسم التخطيطي للجزء المؤطر مع البيانات: (2

 
 
 
 
 
 

تحديد نوع االستجابة المناعية الممثلة في هذه الحالة: استجابة مناعية ذات وساطة (3
خلوية.

نص علمي يتضمن اآللية المؤدية إلى تخريب الخلية المصابة:(4
على الخلية المصابة تعرفا مزدوجا نتيجة التكامل البنيوي بين الجزيئات LTCــ تتعرف ال 

من جهة، والتكامل البنيوي بين الببتيد المستضدي  CD8وبروتين  CMH1الغشائية 
 من جهة أخرى.  TCRالمستقبل الغشائي النوعي و 

جزيئات برفورين التي تشكل قنوات في غشاء الخلية المصابة مع  LTCــ تحرر الخلية  ال 
ة وفقدان التوزع المختلف بعض األنزيمات الحالة، يترتب عنه دخول الماء بكميات كبير 

  للشوارد؛
 ــ انحالل الخلية المصابة.

 مالتعبير اللغوي العلمي الدقيق، الموارد األساسية ، االنسجا
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عناصر اإلجابة
العالمة

كاملةمجزأة
 األولالموضوع 

 نقطة ( 31)  التمرين الثاني
 :3الجزء 
 كتابة البيانات(1
= مجموعة 4سيتيدين(، = نكليوزيد )يقبل 3= قاعدة آزوتية )يقبل سيتوزين(، 2= ريبوز،  1

 = نكليوتيد )يقبل سيتيدين أحادي الفوسفات(.0فوسفاتية )فوسفات(، 
 
 رامزة )تقبل رامزة توقف(. س=البنية  
 

تجربة إلثبات الفرضية:  (2
حضن خاليا في وسط يحتوي على التيميدين المشع لفترة قصيرة، ثم تنقل إلى وسط 

جهر اإللكتروني بعد التصوير اإلشعاعي يحتوي على تيميدين عادي، نتائج الفحص بالم
 الذاتي توضح تمركز اإلشعاع في النواة فقط.

حضن خاليا في وسط يحتوي على اليوراسيل المشع لفترة قصيرة، ثم تنقل إلى وسط 
يحتوي على يوراسيل عادي، نتائج الفحص بالمجهر اإللكتروني بعد التصوير اإلشعاعي 

 واة ثم انتقاله إلى الهيولى مقر تركيب البروتين.الذاتي توضح ظهور اإلشعاع في الن
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 :2الجزء 
 استخراج المعلومة  ــ (1

يحدد نوع البروتين الذي يتم تركيبه في السيتوبالزم وهو  ARNmنوع الرسالة التي يحملها ال 
هو الذي يؤمن انتقال الرسالة الوراثية من النواة إلى الهيولى وليس  ARNmما يؤكد ان ال 

 .ADNال
 
سلسلة 10أ ــ عدد السالسل الببتيدية المركبة: (2

   .10التعليل: عدد الجسيمات الريبية الموجودة في المعقد والحاملة للسالسل الببتيدية عددها 
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 ب ــ كتابة البيانات: 
 = تحت وحدة ريبوزومية صغرى،  2= تحت وحدة ريبوزومية كبرى، 1
 = سالسل ببتيدية في طور التركيبARNm  ،4= بداية ال 3
 ،ARNm= نهاية ال 0،  بوليزوم= 6= سلسلة ببتيدية كاملة، 0
 = ريبوزوم.8
 

الريبوزومات بغرض زيادة كمية من طرف عدد من   mARNالمتزامنة للـ أهمية البوليزوم: يسمح بالقراءة ج ــ
 البروتينات المصنعة في ظرف زمني قصير.
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عناصر اإلجابة
العالمة

كاملةمجزأة

 الثانيالموضوع 
 نقاط( 80) التمرين األول

 عبارة عن خاليا بلعمية تتدخل في عدة مراحل من االستجابة المناعية النوعية: Aالخاليا (1
:في مرحلة التعرف على مولد الضد وانطالق االستجابة المناعية 
 (II)والصنف  (I)   الذات من الصنفتحمل أغشية البلعميات الكبيرة محددات  -

بطال مفعول مولد الضد؛ وا 

والتي تقوم بعد التعرف 
على المستضد باقتناصه وهدم بروتيناته جزئيا، ثم تعرض بعض بيبتيداته على سطح أغشيتها مرتبطا بالـ 

CMH  للخالياLT .بنوعيها 
:في مرحلة القضاء على مولد الضد 

  المناعي على مراحل :تتم عملية بلعمة المعقد ــ في الرد المناعي الخلطي، 
يتثبت المعقد المناعي على المستقبالت الغشائية النوعية للبلعميات الكبيرة بفضل التكامل البنيوي بين هذه 

يحاط المعقد   المستقبالت وبين موقع تثبيت خاص يوجد في مستوى الجزء الثابت للجسم المضاد.
 .) أرجل كاذبة ( المناعي بثنية غشائية

يخرب المعقد المناعي باألنزيمات الحالة التي تصبها  قتناص يحوي المعقد المناعي.يتشكل حويصل إ
 .االقتناصالليزوزومات في حويصالت 

بواسطة   LTCعن طريقالبقايا الناتجة عن تحلل الخاليا المصابة ــ في الرد المناعي الخلوي، تتم بلعمة 
 ماكروفاج.

 
 رسم تخطيطي لبنية الجسم المضاد:(2

 
 
 

  المضادة:توضيح فعالية األجسام 
تتميز األجسام المضادة بمواقع نوعية لتثبيت محددات مولد الضد مما يسمح بتشكيل معقدات مناعية ــ 

 
 يمكنها من التدخل في مرحلة التعرف على مولد الضد، LBوجودها على أغشية الخاليا ــ 
 وجود مواقع تمكنها من التثبت على الخاليا البلعمية يسهل بلعمة المعقد المناعي..
إفرازها بكميات كبيرة في الوسط الداخلي يجعلها منها جزيئات سارية تنتشر بسرعة إلبطال مفعول مولد ـــ 

 .ومنع انتشاره الضد
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عناصر اإلجابة
العالمة

كاملةمجزأة
 

هي خلية بالزمية Bالخلية ـــ (3
تتميز بحجم كبير، شبكة هيولية فعالة نامية، جهاز غولجي متطور، عدد مميزاتها البنيوية: ـــ 

 ية.اإلفراز  الحويصالتالميتوكوندريات و كبير من 
 

النص العلمي (4
دورا محوريا في االستجابة المناعية النوعية وذلك لقدرتها على التعاون مع  LT4تؤدي الخاليا 

سهامها في االستجابة المناعية النوعية الخلطية والخلوية الخاليا البلعمية واللمفوية  :وا 
نتاج LT4ــــ وجود نسيالت مختلفة من الخاليا  قادرة على تركيب مستقبالت غشائية نوعية وا 

 االنترلوكين والتحول إلى خاليا ذاكرة هو الذي يؤهلها للتعاون الخلوي.
تعرفا مزدوجا على المحددات المستضدية لمولد الضد التي تعرضها  LT4تتعرف الخاليا ـــ 

  .HLA2على جزيئات  CPAالخاليا العارضة 
 (.IL2مفرزة للمبلغ الكيميائي ) LThو  LTmتتكاثر وتتمايز إلى تنشط و  LT4الخاليا ــ 

 LBmالمنشطة على التكاثر والتمايز إلى  LBيحفز الخاليا  LT4الذي تفرزه المبلغ الكيميائي 
 ضادة المبطلة لمفعول مولد الضد.وخاليا بالزمية منتجة لألجسام الم

ها على التكاثر والتمايز المنشطة ويحفز  LT8من جهة أخرى، يؤثر المبلغ الكيميائي على الخاليا 
  التي تتميز بتأثير سمي على الخاليا المصابة. LTCإلى خاليا 

  يؤدي إلى انهيار النظام المناعي. LT4وبناء على ذلك، كل خلل يصيب الخاليا 
 

التعبير اللغوي العلمي الدقيق، الموارد األساسية ، االنسجام    
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العالمة الثانيالموضوع عناصر اإلجابة
كاملةمجزأة

 نقطة( 21) التمرين الثاني
 :1الجزء 

1) 
 :1تحديد المستوى البنيوي والمميزات لكل من بنيات الوثيقة أ ــ

 البنيات
المستوى 
 البنيوي 

 المميزات

تتابع ألحماض أمينية مرتبطة فيما بينها بروابط ببتيدية بنية مشكلة من  بنية أولية 1البنية 
 )تكافؤية( فقط.

      مكونة من سلسلتين ببتيديتين مرتبطتين بروابط هيدروجينية للمجاميع بنية ثانوية 2البنية 
(-CO-HN-)  في شكل وريقةβ.  

( مكونة من سلسلة ببتيدية واحدة ملتفة حلزونيا )في مستوى الكربون α بنية ثانوية 3البنية 
 . (-CO-HN-)تضمن استقرارها روابط هيدروجينية للمجاميع 

 : 0استنتاج المستوى البنيوي لجزيئة األنترلوكين  ب ــ
 من تحت وحدتين لكل منها بنية ثالثية ، فالمستوى البنيوي للجزيئة : بنية رابعية. 0تتكون جزيئة األنترلوكين  
 اقتراح فرضية لتفسير اختالف البنى الفراغية للبروتينات: (2

 تختلف البنى الفراغية للبروتينات الختالف عدد ونوع وترتيب األحماض األمينية الداخلة في تركيبها.
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1 
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4 
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 :2الجزء 
1)  

 :1الصيغة المفصلة للبنية أ ــ

 أهمية السالسل الجانبية في تحديد البنية الفراغية للبروتين: ب ــ
تظهر السالسل الجانبية بأشكال مختلفة )موجبة، سالبة، كارهة للماء( وهو ما يسمح بنشأة روابط كيميائية 

تسمح بانجذاب أجزاء مختلفة تكافؤية )هيدروجينية، إيونية، كارهة للماء، جسور ثنائية الكبريت(  ضعيفة أو
من الجزيئة نحو بعضها  بالتقارب و االلتفاف واالنطواء مما يكسبها بنية فراغية ثالثية األبعاد ذات وظيفة 

 محددة.
 

ل للتمثي 1
 الصحيح

لتمثيل ا 1
 الصحيح
للشحنات

1 
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 مختلفة:ال pH ال األشكال الشاردية لحمض الغلوتاميك في أوساط (2 
 
 
 
 

3X0.5 1.0 

 :3الجزء 
 النص العلمي

أن األحماض األمينية تختلف عن بعضها بسالسلها الجانبية  2تبين من معطيات الجزء
يغير من حاالتها الشاردية، أي أن استبدال   pHال  أوساط مختلفةوأن تغيرها في 

أحماض أمينية بأخرى تختلف عنها في النوع يترتب عنه دمج سالسل جانبية غير أصلية 
ل البنية الفراغية كللبنية الطبيعية وهو ما يعيق تش ال تمّكن من نشأة الروابط الضرورية

 .الوظيفي للبروتينالطبيعية 
 للغوي العلمي الدقيق، الموارد األساسية ، االنسجامالتعبير ا
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