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           U نقط 4( : التمرين األول (. 
 ).ن0.5............(................................................................................................مقدمة 

 .بعد تفريقها إلى بلزميات Bاستجابة مناعية تتدخل خاللها اللمفاويات  :ستجابة المناعية الخلطيةإلتعريف ا*
 .cTالتي تتفرق إلى الخاليا القاتلة .8Tاستجابة مناعية تتدخل خاللها اللمفاويات  :ستجابة المناعية الخلويةإلتعريف ا *
 
تتشكل على مستوى النخاع العظمي األحمر ثم تتجه نحو الغدة السعترية حيث  :4Tفاوياتمصدر و مكان نضج اللم -1

 )ن1(............................................................................. .)النضج (تكتسب كفايتها المناعتية 
 :خالل مختلف المراحل 4Tآلية تدخل اللمفاويات -2
من طرف CMHII على المحددات المستضادية المعروضة بواسطة  4Tتتعرف :خالل مرحلة الحث أو التحريض -

 Tو هي جزيئة غشائية خاصة باللمفاويات  Tيتدخل في هذا التعرف المستقبل  )التعرف الثنائي( CPAالخلية العارضة 
 ....CPA نترلوكينات تفرزها ألبواسطة ا LT 4ا التعرف إلى تنشيط ذيؤدي ه.4Tالمميز للمفاويات  4CDومستقبل 

 .)لمفاويات مساعدة( hLTمساعدة  Tوتتفرق إلى لمفاويات   LT 4بعد تنشيطها تتكاثر:خالل مرحلة التضخيم  -
و التي تأثر على اللمفاويات  )نترلوكينات األخرىألا(IL-2المساعدة  Tتفرز اللمفاويات  ،ستجابة الخلطية إلفي حالة ا•

B لد المضاد فتنشط تكاثرها و تفريقها إلى بلزمياتالنوعية لمو...... 
على اللمفاويات  )نترلوكينات األخرىألا(  IL-2المساعدة بواسطة Tتؤثر اللمفاويات  ،ستجابة الخلوية إلفي حالة ا •
8T  النوعية لمولد المضاد فتنشط تكاثرها و تفريقها إلى لمفاويات قاتلةTC..........................   ...........)2ن( 

 )ن0.5(............................: ....................................................................................خاتمة
 

            U نقط  5( :التمرين الثاني.( 
 0.5.(......المستهلكة OR2Rازدادت كمية   نالحظ أنه كلما ازدادت المسافة المقطوعة ونقصت سرعة العداء،كلما -)1
 ).ن
لطاقة كبيرة وا 1المستهلكة كلما كانت نسبة الطاقة المتوفرة بواسطة الظاهرة OR2Rنالحظ أيضا أنه كلما ازدادت كمية  -  

 ).ن 0.5..(..................................................................................ضعيفةالمتوفرة بواسطة الظاهرة 
 ).ن 0.5(.المستهلكةOR2Rعن التنفس،ألن كمية الطاقة التي توفرها هذه الظاهرة ترتفع بارتفاع كمية :1تعبر الظاهرة  -)2
 



 4/2: لصفحة ا                                                                                                                
،فتعبر عن التخمر اللبني ،ألن كمية الطاقة التي توفرها هذه الظاهرة تنخفض رغم ارتفاع كمية 2أما الظاهرة  -  

OR2Rن 0.5.......(....................................................................................................المستهلكة.(                                                                                                        
 ).ن 0.25...(... ................................................................................................تفاعل التنفس -
 ).ن 0.25...(..............................................................................................تفاعل الخمر اللبني -

                                                                                                                  
 
 .ميتوكندريات قليلة العدد،والتفسفر المؤكسد بها ضعيفبها حبة اللون و،شا)أ(نالحظ أن ألياف من النوع  -)3

 ).ن 0.5(.راء اللون ،عدد الميتوكندريات مرتفع،والتفسفر المؤكسد بها مهمم،ح)ب(كما نالحظ أن ألياف من النوع  -   
ثرة الميتوكندريات التي ،وك)لون أحمر(على مستواها OR2Rموضع التنفس،ألنها هي التي تبين وجود ): ب(ألياف النوع  -

 ).ن 0.5..........(........................................................................يتم على مستواها التفسفر المؤكسد
ضع التخمر اللبني،نظرا لقلة الميتوكندريات بها وضعف التفسفر المؤكسد وغياب أو ضعف كمية وم ):أ(ألياف النوع  - 

OR2R)ن 0.5...(.................................................................................................).لون شاحب.( 
،ألنها هي موضع التخمر الذي يتدخل عند قطع المسافات القصيرة )أ(كثرة األلياف من النوع : عند العداء السريع-)4

 ).ن 0.5...(......................................................................................................بسرعة كبيرة
،ألنها هي موضع التنفس الذي يتدخل بكثرة عند قطع المسافات )ب(كثرة األلياف من نوع  :عند عداء الماراطون  - 

 ).ن 0.5.....(........................................................................................الطويلة بسرعة متوسطة
           

          Uنقطة  4( :مرين الثالث تال.( 
 
 0.75................(    ’GCU-CCG-AGG-AAG-AUG-UGU 3’   5):  ب(عند الشخص  ARN RmRمتتالية  -)1
 ).ن

 :متتالية األحماض األمينية
  – Lys – Lys – Met – Cys      Ala -- Pro): أ(للشخص  -
 – Arg – Lys – Met-- Cys  Ala -- Pro): ب(للشخص  -
 ).ن 0.75.(..........................................     Ala – Pro – Lys –Asn – Met – Cys    )ت(للشخص  -
 :مقارنة  -)2
الذي استبدل ب ) Lys( 3متشابهتان باستتناء الحمض األميني :  )ب (و)أ (متتاليتا األحماض األمينية عند الشخصين -

Arg  ن0.5(.............................................................................................)ب(عند الشخص.( 
الذي استبدل ب ) Lys( 4األميني متشابهتان باستثناء الحمض :  )ت(و )أ (متتاليتا األحماض األمينية عند الشخصين -

Asn  ن 0.5 .(........................................................................................... .عند الشخص ت.( 
 بروتين–بروتين والعالقة مورثة  -العالقة صفة -)3

سليم من مرض : عند الشخص العادي يقوم األنسولين العادي بوظيفته مما يؤدي إلى ظهور صفة الشخص العادي أي 
تشرف مورثة خاصة من مورثات الدخيرة الوراثية للشخص العادي على تركيب ).بروتين –عالقة صفة ( السكري 
ى هذه المورثة الخاصةالمتجلية باستبدال  ،و مع ظهور طفرة على مستو)بروتين –عالقة مورثة (العادي األنسولين

 ).ت(عند الشخص ) G( ب ) C(  12أو باستبدال النيكليوتيد رقم ) ب( عند الشخص ) C( ب ) T(  8النيكيوتيد رقم 
تشرف المورثة الطافرة على تركيب أنسولين اليختلف عن األنسولين العادي إال بحمض أميني واحد وهذا يفقده القدرة 

–مورثة (مما يجسد مرة أخرى العالقة  ،)صفة اإلصابة بداء السكري(المرض بوظيفته ويؤدي إلى ظهور  على القيام
 ).ن 1.75.(.............................................................................)صفة –بروتين (والعالقة ) بروتين



             

     4/3:الصفحة                                                                                                                   

  U نقطة 3.5: (التمرين الرابع.( 

 :تفسير نمط انتقال المرضين )1

 : Sandhofمرض * 
 ).ن0.5.............................................(..سليمينمتنحي نظرا لوجود أبناء مصابون منحدرون من آباء  -
 Xكان محمول على ألصبغي  سليم مثل أبيه ولو 7بن إللكان ا Yغير مرتبط بالجنس ألنه لو كان مرتبط بالصبغي -

 ).ن0.5............(............................................................................سليمة مثل أبيها 4لكانت البنت 
 :  Recklinghausenمرض * 

 ).ن0.5................................................................(.سائد نظرا لكونه يصيب جيل اآلباء وجيل األبناء - 
               بالصبغيكان مرتبط  سليم مثل أبيه ،ولو 7بن إللكان ا Yكان مرتبط بالصبغي  غير مرتبط بالجنس ألنه لو   -

X  ن0.5.....................................................................................(.مصابة كأبيها 17لكانت البنت.( 

 

 

 ).ن1.5.............................................................................................................(.تفسير صبغي) 2

 :األنماط الوراثية 
 :فاطمة -:                                                   أحمد-
  S        r                                              S      r 
   S    r                                         s      r     
 

 :حتمال من خالل شبكة التزاوج إلتحديد ا  ←
 

 
 .%0:حتمال هو إلا -
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     4/4:الصفحة     

   U نقطة3.5(  :التمرين الخامس.( 

1(  
 ]crépu[ريش مجعد  ]frisé[ ريش مموج  ]normal[ريش عادي

MP

N
PMP

N MP

N
PMP

F MP

F
PMP

F 
150 800 50 

 1000المجموع                               
 :تردد الحليالت  ←

 

M                   الحليل   - P

F
P 𝑓(𝑀𝐹 ) = 2×50+800

2×1000
= 0.45 = 𝑃 

 
M                  الحليل  - P

N
P 𝑓(𝑀𝑁 ) = 2×150+800

2×1000
= 0.55 = 𝑞 

 )ن2.25...........................................(.و عدد المظاهر الخارجية المنتظرة  الوراثيةتردد األنماط  ←  
 

]normal[ ]frisé[ ]crépu[ 
MP
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PMP

N MP

N
PMP

F MP

F
PMP

F 
qP

2 2pq PP

2 
 المنتظر العدد العدد المنتظر العدد المنتظر

qP

2 
Px1000 

=302.5 
2pq x 1000 

=495 
PP

2 
Px1000 

=202.5 
 العدد المالحظ العدد المالحظ العدد المالحظ

150 800 50 
 .بالنسبة لهذه الموروثة H-Nنفترض أن الساكنة في توازن  )2

Xللتأكد من هذه الفرضية نقوم بحساب     P

2 . 

 
 
 
 
 
  المرجعية  ، وبالتالي الفرضية غير مقبولة ونستنتج أن هذه الساكنة ال تستجيب لقانون >X²  المحسوبةX²الحظ أن  ن

Weimberg  Hardy-....................................................................................).....1.25ن( 

 

 محسوبة ∑= X²) العدد المنتظر -العدد المالحظ (2= 379.6
     المنتظر                    العدد                      

 


