
8من   الصفحة 1

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 

  وزارة التربیة الوطنیة 
 بكالوریا تجریبي متحانا

 تجریبیة مالشعبة: علو

 عین الدفلى وسط ثانویات مقاطعة 
2017دورة ماي 

دقیقة30و عاتسا 04 المدة: علوم الطبیعة و الحیاة مادة:في  اختبار

التالیین: یختار أحد الموضوعینعلى المترشح أن 

  الموضوع األول:

 )8من 4الى الصفحة 8من 1صفحات(من الصفحة 4یحتوي الموضوع على 

 نقاط ) 05: ( التمرین األول

رغم تواجد المعلومة الوراثیة في النواة اال أنھا تؤثر عن بعد في التركیبات التي تحدث في سیتوبالزم الخلیة , البراز 

  :)01(نقترح دراسة الوثیقة  تخصصھ الوظیفيو لبروتینا , المورثةالعالقة بین 

 .أكتب جمیع البیانات المؤشرة باألرقام والحروف - 1

  .)1العنصر (ضرورة  من خاللھاثم اقترح تجربة تبین , بالحرف (أ)ھمیة الظاھرة الممثلة أحدد  - 2

ثم بین كیفیة  بالحرف (ب)من معلوماتك حدد باختصار ما یحدث خالل  مراحل الظاھرة الموضحة  نطالقاا -  3

  ).6) إلى العنصر(5االنتقال من العنصر (     

 .)6وظیفة العنصر (و  )2العنصر (بین  العالقةانطالقا مما توصلت إلیھ و معلوماتك بین في نص علمي  - 4 

)01(الوثیقة 
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8من   الصفحة 2

 نقاط ) 07: ( التمرین الثاني

 نقترح الدراسة التالیة:إلبراز أھمیة الطاقة و مصدرھا في نشاط التكاثر الخلوي عند الخمیرة (فطر وحید الخلیة)، 

I.  للساللة المالحظة المجھریة لخالیا الخمیرة  )01(یمثل شكال الوثیقةG  الساللة وP. 

.4إلى  1كتب البیانات المرقمة من أ -1

 .Pوخلیة خمیرة الساللة  Gبین خلیة خمیرة الساللة  االختالف المالحظحدد  -2

II.  في علبة بتري تم زرع الساللتینG  وP  من ھذه الخمیرة في وسط زرع مالئم درجة حرارتھ ثابتة، یحتوي أساسا

  .كمیة معتبرة من ثنائي األوكسجینو  % من الغلوكوز 5على 

.t 1و في الزمن  t 0حالة الزرع في الزمن ) تبین02(الوثیقة 

  .t1صف حالة الزرع في الزمن  -1

 .)02(ضع فرضیة تفسر بھا نتائج الزرع المالحظة في الوثیقة  -2

مكان األوكسجین كمستقبل نھائي إللكترونات السلسلة التنفسیة  TP-TL)تستطیع خالیا الخمیرة أن تستعمل مادة ( -3

 إلى مركب أحمر.  TL-TPفي المیتوكوندري، حیث یرجع 

المنتجة من طرف كل  ATP، و قیاس كمیة الPو  Gفوق مستعمرات خمائر الساللتین  TL-TPبعد وضع مادة  

 ساللة كانت النتائج كما یلي:

 المنتجة قلیلة. ATPغیر ملونة باألحمر، عدد جزیئات ال  :pمستعمرة خمائر  *

 المنتجة كبیرة. ATPملونة باألحمر، عدد جزیئات ال :Gمستعمرة خمائر  *

    ؟ علل إجابتك. 2النتائج صحة الفرضیة المقترحة في السؤال ھل تؤكد ھذه  -أ

 Gللساللةالتي تؤدي إلى إنتاج الطاقة الالزمة للنشاط التكاثري الخلوي  المراحلمختلفة  بمعادالت كیمیائیةوضح  -ب

  كل مرحلة. تحدید مقرمع 

1/8الصفحة 

)01(الوثیقة 

)02(الوثیقة  



8من   الصفحة 3

 نقاط ) 08(: التمرین الثالث

آلیات اتصال عصبي تساھم فیھا بروتینات أغشیة العصبونات التي تسمح یتطلب العمل المنسق بین األعضاء تدخل    

  بتدفق للمعلومات، لذلك فان عواقب أي خلل في ھذه اآللیة یسبب أمراض متفاوتة الخطورة.

I.  ،تحتوي األلیاف العصبیة على عدة أنواع من البروتینات الغشائیة التي تلعب دورا أساسیا في االتصال العصبي

 .)01(ات الصودیوم (س) و(ع) الممثلة في الوثیقة مثل قنو

تعرف على القناة (س) و(ع) ثم بین اختالف خصائصھما -1

 على معلوماتك. اعتمادا

ستخرج من الوثیقة حالة اللیف العصبي مع تعلیل اإلجابة.ا -2

II. الدراسة التالیة للتعرف على بعض خصائص الغشاء بعد المشبكي نستعرض:

 : المرحلة األولى -1

المشعة للوسط مع  +Naالكالمار بحیث تتحوصل تلقائیا مع إضافة شوارد  تم عزل قطع من غشاء بعد مشبكي لحیوان

 الشاردي ثابت، ظروف ونتائج التجربة موضحة في الجدول التالي: الحفاظ على التوزیع

النتائج المسجلةظروف التجربة

ظھور اإلشعاع في الوسط الداخلي. للوسط الفیزیولوجي.إضافة كمیة كافیة من االستیل كولین  01التجربة 

ثم إضافة  bungarotoxine-αمعالجة الحویصالت بمادة  02التجربة 
 كمیة كافیة من االستیل كولین للوسط الفیزیولوجي.

عدم ظھور اإلشعاع في الوسط 
الداخلي.

؟(02) و )01(ماھي المعلومة التي یمكن استخراجھا من خالل مقارنتك لنتائج التجربتین -أ

.)02 (في الوسط الداخلي في التجربة لتفسیر عدم ظھور اإلشعاعاقترح فرضیة مناسبة -ب

 : المرحلة الثانیة -2

یمثل تسجیالت لتیارات كھربائیة متولدة على مستوى قطعة معزولة من الغشاء بعد ) 02(الشكل (أ) من الوثیقة 

) في ظروف تجریبیة مختلفة. Patch-Clampالمشبكي (باستعمال تقنیة 

.)02(للشكل (أ) من الوثیقة  Bو Aقدم تحلیال مناسبا للتسجیلین   - أ

بتأكید الفرضیة المقترحة سابقا، علل إجابتك. Aھل تسمح نتائج التسجیل   - ب

.)02( من الشكل (أ) للوثیقة Bحدد مصدر التیارات المسجلة في التسجیل  -ج

: المرحلة الثالثة -3

 إن مرض الوھن العضلي یتمثل في نقص القوة العضلیة وبالتالي الشلل.   

ستیل كولین فیصاب بتعب ضد المستقبالت الغشائیة لأل بأجسام مضادة نحقن أرنبا عادیا  المرضیة ةلتفسیر الحال 

 عند األرنب من تمثیل العضلي -صبيمكنت المالحظة المجھریة لمنطقة االتصال الع سریع للعضالت وضعف قوتھا.

 .)β(الحالة المرضیة ,)α(الحالة الطبیعیة  حیث: )02( ) من الوثیقةبالشكل ( وضحتین فيالم الحالتین



8من   الصفحة 4

  قدم تحلیال للشكل (ب).  - أ

).β) و (αمثل التسجیل الكھربائي الحاصل على الغشاء بعد المشبكي في الحالتین (  - ب

 .)02(فسر علمیا سبب الوھن العضلي اعتمادا على معطیات الشكل (ب) للوثیقة  -ج

III -  المتدخلة في تولید وانتقال  أھم البروتینات الغشائیةانطالقا من معطیات التمرین ومعلوماتك لخص في نص علمي

  .الیة عملھاو دورھا, موقعھاالسیالة العصبیة على مستوى الجملة العصبیة مبرزا 

انتھى الموضوع األول

02الوثیقة 

 الشكل (أ)

 الشكل (ب)



8من   الصفحة 5

الموضوع الثاني

 )8من 8الى الصفحة  8من  5صفحات(من الصفحة  4لموضوع على یحتوي ا

 نقاط ) 50: ( التمرین األول
  نرغب من خالل ھذه الدراسة توضیح جزء من العالقة بین بنیة اإلنزیم ووظیفتھ.

وب.ببرنامج الراستمثلة الم ARNaseالبنیة الفراغیة ألنزیم  )01(تمثل الصورة (أ) من الوثیقة  -1

التعلیل. ماھي البنیة الفراغیة لھذا األنزیم؟ مع-  
األنزیممن  لجزء صغیرتبین الصورة (ب) البنیة الفراغیة  -2

 في نشاط األنزیم.السابق، حیث تشیر األرقام إلى العناصر الفاعلة 

 العناصر أھمیةتعرف على البنیة الممثلة في الصورة (ب) مبینا - 

المرقمة في نشاط األنزیم.

(ب) الصورةأثبتت دراسات أجریت على الجزء الموضح في  -3

 األحماض األمنیة:لھذا األنزیم انھ یتكون من مجموعتین من 

  : المجموعة األولى

 األنزیم یتعرف ال قمنا بتغییرھاإذا  نیة محددةیعبارة عن أحماض أم

 على ركیزتھ.

: المجموعة الثانیة

 حمضا امنیا واحدا منھا غیرنامكونة من أحماض أمنیة أخرى إذا 

 ركیزة). -من تشكل معقد (أنزیم بالرغم ال یتم التأثیر على الركیزة

على ھذه المعلومات وضح الخصوصیة المزدوجة  بناءا-

  لألنزیم.

من خالل معلوماتك وما توصلت إلیھ خالل التمرین وضح -4

العالقة بین بنیة األنزیم وتخصصھ الوظیفي.  



8من   الصفحة 6

 نقاط ) 07( : التمرین الثاني

 الطاقة الضوئیة وتحویلھا لتركیب الجزیئات العضویة.یمكن للصانعات الخضراء اقتناص 
I.  لغرض التعرف على العالقة بین الضوء و الATP :والمادة العضویة ننجز التجارب التالیة 
في شروط اضاءة مختلفة. النتائج  ADPمشع و Piتوضع الصانعات الخضراء المعزولة في وسط مغذي یحتوي على  -1

 .)01الشكل (أ) من الوثیقة (ة في منحنى المحصل علیھا ممثل

 ماھي المعلومات التي یمكنك استخالصھا من تحلیلك للمنحنى.  - أ
 ماھي العالقة بین الطاقة الضوئیة ودمج الفوسفور في الصانعة الخضراء.  - ب
في غیاب ووجود مستقبل لاللكترونات فیروسیانور  CO2یوضع معلق من الصانعات الخضراء في وسط خالي من  -2

، )01(المذاب في الوسط فنتحصل على النتائج الممثلة في منحنى الشكل (ب) من الوثیقة  O2البوتاسیوم، ثم نقیس كمیة ال 
 . +Fe2  الى الحدید الثنائي +Fe3كما نجد ان فیروسیانور قد تحول من الحدید الثالثي 

 اجابتك بمعادالت كیمیائیة.فسر المنحنى مدعما   - أ
 استخلص شروط تحریر االكسجین.  - ب
  انطالقا من نتائج التجربتین ومعلوماتك وضح برسم تخطیطي وظیفي علیھ كافة البیانات التفاعالت المعنیة. -ج

II.  لمتابعة مصیرCO2  المثبت أثناء مراحل تحویل الطاقة وضع معلق من الصانعات الخضراء في وسط غني بالCO2

 المشع والمعرض للضوء. 
  .)02(النتائج المحصل علیھا ممثلة في منحنى الوثیقة 

حلل وفسر المنحنى. ماذا تستنتج؟ -1
 حدد العالقة الموجودة بین المرحلة الممثلة في -2

في وجود  )01(ة في الوثیقة لوتلك الممث)02(الوثیقة  
 الضوء.

)01(الوثیقة   

02لوثیقة ا  



8من   الصفحة 7

 نقاط ) 8( : التمرین الثالث
  قصد ابراز بعض المفاھیم التي تمیز مراحل االستجابة المناعیة نقترح الدراسة التالیة:

I.  عن خطوات تجریبیة ونتائجھا طبقت على فئران من نفس الساللة  )01(تعبر الوثیقةS1 ; S2 ;S3 ;S4 ;S5 غیر
 . Ag1 ;Ag2 ; Ag3محسسة بمستضدات 

.)S4(للفأر قبل حقنھا  أخضعت إلجراء تجریبي )S1( أن اللمفاویات المستخلصة من )01(تبرز الوثیقة  -1
 ما ھي الظاھرة المستھدفة من خالل ھذا اإلجراء التجریبي . -أ 
.إطارھا المكاني والزماني خالل االستجابة المناعیة على مستوى العضویة بیِّن -ب 
فسر بدقة نتائج األوساط األربعة، وماذا تستنتج؟ -2

II.   كوكساكيیھاجم فیروس Ag1  خالیا القلب والكبد ویؤدي إلى ظھور تعفنات مختلفة عند الفأر مما یستدعي تدخل خالیا
 مناعیة تعمل على تخریبھا .

 التالیة:لغرض فھم آلیة تخریب الخالیا المصابة أجرینا الدراسات  
(الذي ینفذ داخل  Cr 51وحضنھا في وسط یحتوي على كروم مشع  كوكساكيتم استخالص خالیا كبدیة مصابة بفیروس  -1

إلیھا  ویضاف أوساط مختلفة 4الخالیا ویتثبت على بروتیناتھا ویتم تحریره عند تدمیر ھذه الخالیا)، ثم توضع ضمن 
، بینما  )02(، كما ھو موضح في الشكل (أ) من  الوثیقة  كوكساكيخالیا مناعیة  من طحال الفأر المصاب بفیروس 

 .طكل وسفي یة الكروم المشع المحرر ئج قیاس كمیمثل الشكل (ب) من نفس الوثیقة نتا

01الوثیقة   
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).3 ،2 ،1األوساط (فسر النتائج المحصل علیھا في   - أ
؟)4(الوسط علل نتائج   - ب
 المصابة.استخرج شروط تخریب الخالیا )02(باعتمادك على الوثیقة  -ج
في بدایة الحضن من الحصول على الشكل  )3(الوسط مكنت المالحظة المجھریة بالمجھر االلكتروني لعینة من خالیا -2

 .)02((ج) من الوثیقة 
مثلھا برسم تخطیطي على المستوى الجزیئي مع كافة البیانات.ثم  بالشكل (ج)تعرف على المرحلة الممثلة   - أ

 الممثلة بالشكل (ج). ةصف المرحلة الموالیة للمرحل  - ب
  .1Agاستخلص مع التعلیل نوع االستجابة المناعیة النوعیة ضد المستضد  -ج

III.  1أنجز رسما تخطیطیا وظیفیا تبرز فیھ تعاون الخالیا المناعیة إلقصاء المستضدAg  معتمدا على النتائج المحصل
ومعارفك المكتسبة. I ،II الجزئیینعلیھا في 

 انتھى الموضوع الثاني

الحر أن ینفذ عبر الخالیا  Cr51: یمكن للكروم مالحظة

 .%30بظاھرة االنتشار التلقائي ونسبتھ ال تتعدى 

ج الشكل

الشكل بالشكل أ

)02(الوثیقة   




