
لجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةا  
 وزارة التربیة الوطنیة

 

تمنــــــراست  – غـــردایة  -الـــــوادي -  ورقلـــــة: والیات  انویاتــــــــــــث  

                         ) لثالفصل الثا(الموحد  الوریا التجریبیة ــالبك اختبار 
2016/2017  

علوم الطبیعة والحیاة: مادة    علوم تجریبیة  :الشعبة   د30سا و 4: المدة          
  على الخیار ینالموضوع أحد  على المترشح معالجة

  

  المــــــــــوضوع األول 
  

   )نقاط  05( :لتمرین األول ا    
  

  .فیھا األنزیمات دورا أساسیا العمل المنظم للخلیة ھو نتیجة تفاعالت بین مختلف الجزیئات الخلویة تلعب 

  

  
لدراسة النشاط  األنزیمي  والعوامل المؤثرة فیھ  

  . بعض خطوات ھذا النشاطالوثیقة المقابلة  تظھر 

  
  الوثیقة

  
  .في ھذا النشاط ) 3(العنصر  أھمیة اذكرالبیانات المرقمة ثم سّم  ـ )  1
  . بمعادلة مستعمال الرموز المناسبة النشاطعن  عبّر ـ )  2
  :  عند )  2(تخطیطي إجابة السؤال مثل برسم  ـ )  3

  . )  = 3phـ     مْ  36درجة الحرارة (و عند   )  = 7phـ     مْ  2درجة الحرارة (     
  .في  نص علمي تأثیر العوامل المدروسة على النشاط األنزیمي   لخصـ  )4 
  

 التمرین الثاني: ( 07 نقاط ) : 
 

.یتطلب الدفاع عن الذات تنوع آلیات االستجابة المناعیة          
  :اآلتیةلمعرفة بعض ھذه اآللیات نقترح المعالجة          

  :  األول الجزء     
، وضعت  Ag1 . Ag2. Ag3محصن ضد المستضدات  ص خالیا لمفاویة من طحال فأر غیرتم استخال  

وبعد مدة  وزعت اللمفاویات المحسسة على أوساط  Ag1اللمفاویات  المستخلصة في وسط بھ جزیئات 
  .) IL2( 2زرع تحتوي على األنترلوكین

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   1/8ص 
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  عدد اللمفاویات و تطورالنتیجة                   زیادة            Ag1بھ اللمفاویات مع ) : 1(ـ الوسط     
  لم یحدث أي تغیر                                        Ag2بھ اللمفاویات مع ) : 2(ـ الوسط     
  لم یحدث أي تغیر                                       Ag3بھ اللمفاویات مع  ) :  3(ـ الوسط     
تركیز  و)  P(والخالیا البالزمیة   LBمّكن من قیاس عدد كل من ) 1(تتبع تطور ما یحدث في الوسط  *   

  ).1(من الوثیقة ) أ(، النتائج المحصل علیھا ممثلة في الشكل )  Ac(األجسام المضادة  
 

 
 

)أ (الشكل  )ب(الشكل    
)1(الوثیقة   

 

  ).       LB( تقتصر على تواجد الخالیا   قد) 1(أن نتائج الوسط  عللـ ) أ -1      
  ) .1(برسم تخطیطي تطور عناصر  الوسط  رــفسّ ـ )ب          

  ) . 3،  2(نتائج الوسطین  رحــاشـ   2      
  

   :ـ  الثانيالجزء ـ   
  

  . یظھر ذلك  )1(من الوثیقة ) ب(البنیویة ، الشكل  ھوظیفة الجسم المضاد مرتبطة بخصائص  - )1    
  .كیف تسمح خصائص الجسم المضاد بتحقیق ھذه الوظیفة بین -)أ      

 النوعیة لألجسام إثبات الخاصیةمن قد تسمح لك ) 1(من الوثیقة   )ب(بأن معطیات الشكل وضح  ـ)ب     
  .  المختلفةالمضادة 

  

یُسبق نقل الدم من شخص آلخر إجراء  ، حیث تمثل كریات الدم الحمراء نوعا آخر من المستضدات ـ )2   
  ) .2(تحلیل اختباري كما تبینھ الوثیقة 

  . ذلك اللــــعم. الزمرة الدمویة لكل من فردوس ورفیق  استخرج ـ )أ  
  دم ـــال للــنق تطلبمما بحادث  فردوسأصیبت ـ  )ب 

  . و زرعا   لقطعة جلد    
  . ذلك فسر .؟لرفیق أن یكون أحد المتبرعین ھل یمكنـ  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   8/ 2ص 
  

قطرة دم 
 للشخص

 األجسام المضادة
Anti  A Anti  B  Anti  D  

ردوســف  + + - 
قـــــرفی  - - + 

رتصاص     اعدم  -     ارتصاص   +             

)2(الوثیقة   
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 التمرین الثالث (8 نقاط) :

  . تؤمن الطاقة الضروریة لمختلف النشاطات الخلویة ظاھرة حیویة  التنفس      
  :  ما یلي  نقــــدملدراسة بعض آلیات  ھذه الظاھرة   

   األولالجزء  

  :اآلتیةتم إجراء التجربة للكشف عن بعض مظاھر تحریر الطاقة الكامنة في المادة العضویة   
محلول  یحتوي على الجلوكوز و مزود بكمیة محدودة من غاز ثنائي  خالیا الخمیرة في  تـ وضع 

ي أكسید ئانث غازاألكسجین ، ثنائي الغلوكوز، غازتراكیز  و بتقنیة خاصة تم قیاس تطور األوكسجین ، 
   :علیھایمثل النتائج المحصل  ) 1(من الوثیقة  )أ(الشكل  . بون و اإلیثانول في وسط الزرع الكر

  

  
  

  

  
الشروط 
  التجریبیة

Phi< Phe  Phi > Phe  Phi = 
Phe     

Phi< Phe 
A  مخربة  

  ـائجـلنتـا
        

Phe :Ph  خارج الحویصل     Phi   :Ph داخل الحویصل  
  

  

  )ب(الشكل   )أ(الشكل 
  )1(الوثیقة 

  

  .  P2و  P1:ل من الفترتینكالمواد  في  تراكیزتطور  فسرـ  )1
   .المتدخلة في تحریر الطاقةالبیولوجیة الظواھر ) أ(من الشكل  استخرجـ  )2
 .قدرة  خالیا الخمیرة على التكیف مع شروط الوسط وظیفیا و بنیویا تبرز  )أ(الشكلأن نتائج  نیّ ـبـ  )3

  

  :الثانيزء ـــــالج   

  

ن ذلك من الحصول صوتیة فمكّ لموجات فوق  ندریاوأخضعت میتوكATP شروط تركیب الـ  لتحدید ـ)1   
 .)  Piو  ADP( تحتوي على الـ PHوضعت في محالیل مختلفة الـ ،على حویصالت من الغشاء الداخلي

  .)1(الوثیقة ) ب(التجریبیة و النتائج المحصل علیھا ممثلة في جدول الشكل طالشرو

  

            على مستوى ATPالشروط الضروریة لتركیب الـ  استخلص بیةیاعتمادا على النتائج التجر ـ  
  .إجابتك علل. ندریاوالمیتوك

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   8/ 3ص 
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  :اآلتیةإلیك التجربة بروتینات السلسلة التنفسیة للتعرف على الدور الذي تلعبھ  ـ)2   
 +Hتتبع تغیر تركیز البروتونات ،األكسجین  ثنائي ندریا في وسط خال منوـ تم وضع معلق من المیتوك 

الشكل أما   .)2(الوثیقة  )أ(في الشكل  الممثلةالنتائج مكن من الحصول على    O2غاز الـ إضافةقبل وبعد 
  .یمثل كمون األكسدة اإلرجاعیة لبعض بروتینات السلسلة التنفسیة من نفس الوثیقة ) ب(

مرتفعة عند توفر النواقل  +Hاألكسجین تكون سرعة النقل الغشائي للبروتونات ثنائي  غاز ـ في وجود
  .وةـــــعلى مستوى الحش  TH2)( المرجعة

  
  

  
  

  )ب(الشكل   )أ(الشكل 
  )2(الوثیقة 

   

 . في الوسط)  +H(غیر تركیز البروتونات لت قدم تفسیرا )أ(ئج المحصل علیھا في الشكل لنتال  بدراسة منھجیة ـ   ) أ

 . اتجاه انتقال اإللكترونات بتحدیدیسمح ) ب(بأن الشكل  للـــع  ـ)ب    
  
  

  :لجزء الثالث ا   
   تأمین الطاقة المؤدیة إلى  ةاآللی في نص علمي لخصو معلوماتك ما توصلت إلیھ  اعتمادا على    

  .لعضیة المدروسة لالغشاء الداخلي  ىعلى مستو)  ATPتركیب  (    
  
   
  

    
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   4/8ص 
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  ي ـــانـــــالمــــــوضوع الث
  

  ):نقاط  5: ( التمرین األول 

  

  .بواسطة آلیات تتدخل فیھا عناصر خلویة وجزیئیة یتم التعبیر عن المعلومة الوراثیة  
  .التي تحدث في ھیولى الخلیة الوثیقة اآلتیة تظھر إحدى ھذه اآللیات   

  

اآللیة ّم ـــسالبیانات المرقمة ،  ثم اكتب ـ  )1
  .المعنیة و المرحلة التي تحدث فیھا  

 الوثیقة  برسمالناقصة في   الخطوة مثّلـ  )2 
  .تخطیطي علیھ البیانات الممكنة 

  في نص علمي آلیة حدوث ھذه   ترجمـ  )3
  .)  5(دور العنصر مبرزا المرحلة 

    ) :نقاط 7( التمرین الثاني 
  

تلعب البروتینات دورا أساسیا في نقل المعلومة قصد التنسیق  بین مختلف النشاطات الحیویة  لتحقیق   
  .العضویة  الحفاظ على توازن حالة 

  األول الجزء    
یمثل النقل المشبكي أحد آلیات نقل المعلومة و لمعرفة ذلك ، تم إنجاز تجربة على مستوى اتصال   -)1

)  O2و O1قیم فرق الكمون الغشائي المسجلة في الجھازین (التركیب التجریبي و النتائج . عصبي عضلي
  ).1(من الوثیقة ) أ(ممثلة في الشكل 

  

   
              التــــــركیب التجـــــریبــــــي            

  النتـــــــــــــــــــائج  المـــــراحل التجریبیة
  
   
  )S(تنبیھ  فعال في  -/1 

  
  

     
  إضافة قطرة من -/2
  ) F(في  األستیل كولین 

  
  

  

  

  
قطرة من األستیل  -/3

  كولین  داخل العنصر 
       )Y2    (    

  ماء البحر خال من    -/4 
   Ca+2الكالسیوم   
  )S(و التنبیھ في   

  
 )أ(الشكل  )ب(الشكل 

  )1(الـــــــــــــــوثیقة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 5/8ص  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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  .التعلیلة مع یبیتجر مرحلة  المعلومات التي تقدمھا كل ما ھيـ ) أ 
  ).1(من الوثیقة ) ب(المشبك من الحصول على حالتي الشكلـ مّكنت المالحظة بالمجھر اإللكتروني لمنطقة )ب 

  .علل).أ(لشكل اوتسجیالت ) ب(حالتي الشكل عالقة بین الاوجد ـ    
و التي تعمل على تثبیط التفاعل )  F(على مستوى المنطقة  pilocarpineـ تم حقن مادة البیلوكاربین )2  

  :اآلتي 
  
  
  

التسجیل الذي یمكن الحصول علیھ في   الرسممع وضح ) 1(النتائج التجریبیة للمرحلة  اعتمادا علىــ   
  ) . O2( الجھاز 

  

  :  الثانيالجزء  
  .التنوع الوظیفي للمشابك یحقق الحفاظ على توازن وضعیة الجسم       

  )2(لفھم تأثیر  المشابك  في نقل الرسالة العصبیة ، نحقق التجربة الموضحة في الوثیقة     

  
  .إجابتك للــــع   N1M .N2M    .N3M :المشابك أنواعدد ــحـ )1       
  ؟  مـــــاذا تستنتج.  5،  4نتائج المرحلتین التجریبیتین  ر ـــفسّ ـ  )2       
   . الجسمتنوع المشابك توازن وضعیة كیف یضمن  نبیّ  معلوماتكو  استعانة بما سبق -)3        

  

  : )نقاط 8( التمرین الثالث   
  

تضمن تحویل الطاقة الضوئیة إلى طاقة بقدرتھا على أداء وظیفة حیویة   تتمیز الخلیة الیخضوریة   
  . مخزنة في الجزیئات العضویة 

   :الدراسة اآلتیةمراحل ھذه الوظیفة نقترح  لغرض التعرف على  

  :  الجزء األول
ذاتیة التغذیة و أخرى غیر  لخالیانتائج متابعة تطور الوزن الجاف ) 1(للوثیقة ) أ(الشكل  ایمثل منحنی - ) 1

من نفس ) ب(الشكل  أما.للضوء  ین وضعت في وسطین لمحلول معدني صرف  معرض ،ذاتیة التغذیة 
تحویل على المسؤولة المأخوذة من أحد الوسطین وللعضیة الوثیقة یظھر صورة بالمجھر االلكتروني 

  . الطاقة الضوئیة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    6/8ص 

  
  

المرحلة 
  التجریبیة 

  
  موقع التنبیھ الفعال 

  القیم بالمیلي فولط    
  4ق  3ق  2ق  1ق

  - N1 85 -      70في   1
  +N2    +35    35في   2
  - N3      60 -  70في   3
 N2و  N1تنبھین في   4

  في نفس الوقت
85 -  +35    70 -  

 N3 وN2   و N1في   5
  في  نفس الوقت

85 -  +35  60-  +35  

  )2(الــــــــــــــــــوثیقة 
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  .عالقة ذلك بالنتائج في الوسطین  مبینا .المناسب الخلوي  كل منحنى إلى النمط  أنسب – )أ  
  .ذلك فسر ،في غیاب الضوء عند إعادة التجربة لنتائج التي یمكن الحصول علیھا ل تمثیال بیانیاقدم  -)ب 
  

  : اآلتیة المعطیات یتم استثمار   تحویل الطاقة الضوئیة آلیاتلدراسة بعض  - ) 2   
، في وجود  CO2یحتوي على  في وسط مناسب ) 1(من الوثیقة ) ب(الشكل یة عضمعلق من  حضن   

.   +Tو مستقبل االلكترونات  ATPو ADPدقائق یتم تقدیر تركیز كل من  3ظالم ، بعد ال الضوء و في 
  .)2( الوثیقة ) أ(الشكل ممثلة  في  النتائج المحصل علیھا 

  

         

  

  
  

  )ب(الشكل   )أ(الشكل  
  )2(الوثیقة 

  

 . من الظاھرة المدروسةة للمرح نواتج ھي   +TH.Hو  ATPالـ من  الأن ك بینباستغالل النتائج التجریبیة  ــ )أ   
  .أھمیتھا رزــــبا ثم  الطبیعیة،الظروف في ھذه المرحلة  كیمیائیة تفاعالت لةبمعاد لخص ــ )ب   
  

  :الجزء الثاني
المنطقة على مستوى  السابقة المكملة للمرحلة  خالل المرحلة  +TH.Hو  ATP مصیرقصد التعرف على 

 )A   ( الشكللعضیة)( إنزیم التي تحتوي على) 1 (الوثیقة) ب ( RubisCO  ) إنزیم  یشرف على تفاعل
  :أجریت التجربة التالیة . )  CO2تثبیت 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 )أ(الشكل   )ب(الشكل 
 )1(الوثیقة 
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 ). كربون مشع(14CO2  في وسط مناسب یحتوي ) 1(من الوثیقة ) ب(عضیات الشكل وضعت  ــ )1    

 Rubisco إنزیم في وجود Rudip وAPG تراكیز الـ تم قیاس   خالل مدة التجربة. معرض للضوء 
  . )2(من الوثیقة ) ب(الشروط التجریبیة و النتائج المحصل علیھا ممثلة في الشكل . الفعال و غیر الفعال 

 .الفعال  Rubisco  نزیمإفي وجود  ) ب(الشكل التسجیل  لتفسیرفرضیات   دمــــق  -)أ  
   .غیر الفعال Rubisco  إنزیمفي وجود Rudip   وAPG بین تغیرات كل من  القة ــالع وضحــ ) ب 
  .لل ــــع. ؟ التحقق من إحدى فرضیاتكمن ) ب(لك  اإلجابة  عن السؤال  ھل تسمحــ  )ج  
  
  

  :الجزء الثالث
من الشكل )  Bو  A(بین العنصرین  العالقة التكاملیة تخطیطي وظیفي  برسم مثلمما سبق و معلوماتك 

    .تحویل الطاقة الضوئیة إلى طاقة مخزنة في الجزیئات العضویة في) 1(الوثیقة ) ب(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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