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العلوم الطبيعية: شعبة علوم جتريبيةيف مادة  اختبار الثالثي الثالث
 املوضوع االول

نقاط(5)التمرين األول:

 .ت دقيقة االبروتينات جزيئات شديدة التنوع يخضع اصطناعها الى الي-

.لصورة مجهرية لنشاط مورثة الخلية املنشئة للكريات الحمراء( تبين رسم تخطيطيا 01الوثيقة)-

 .باالرقامتعرف على النشاط املعني وكذا البيانات املشار اليها  .1

 .(01صف باختصار املراحل املمثلة بهذا النشاط املوضح في الوثيقة ) .2

 .كيف تسمح هذه الوثيقة بابراز عالقة هذا النشاط بكمية البروتين املتشكلة في الخلية .3

. (01قدم رسم  تخطيطي على مستوى جزيئي عليه كافة البيانات للجزء املؤطر  من الوثيقة ) .4

: نقاط (7التمرين الثاني )
I.  قصد معرفة الية تدخل بعض الخاليا املناعية في االستجابة املناعية قمنا بحقن فار )ا( بمستضد مشع ثم نفحص مجهريا الخاليا

 .( 1نتائج الفحص ممثلة في الوثيقة ) .البلعمية املتواجدة في العقد اللمفاوية في ازمنة مختلفة

)O1) الوثيقة 
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 .(01حلل الوثيقة )   -ا .1

.ابتكعلل اج.استخرج الدور الذي لعبته الخاليا البلعمية في هذه التجربة  -ب

.وضح ذلك.يحدد نوع املستضد نمط االستجابة املناعية  2.  

II. ( في دراسة ثانية قمنا بوضع خاليا ملفاويةLT4منشطة في وسط زرع مالئم ),  ( يستخلص بعد ذلك خاليا ملفاويةLB )

توضع هذه الخاليا   ,)ا( املحقون سابقا باملستضد وفار)ب( لم يسبق حقنه باملستضد فار : من طحال فارين هما

(LB بعد ذلك في شروط تجريبية مختلفة ).( 02الخطوات العملية للتجارب ونتائجها موضحة في الوثيقة).

فسر النتائج التجريبية املالحظة في االوساط  .1

 .الثالثة

من ماهي املعلومة التي يمكن استخالصها  .2

(مع 1( و)2(مع )1مقارنتك لنتائج االوساط )

(3). 

مما سبق وضح برسم تخطيطي مراحل  .3

االستجابة املناعية املدروسة مبرزا دور 

.البروتينات في الدفاع عن الذات

 :نقاط(8الثالث )لتمرين ا
.I  التالية التجارب أجريت كامنة كميائية لطاقة الضوئية الطاقة تحويل مرحلتي تفاعالت ودور  شروط حديدض لغر : 

من  حيوي خال مفاعل داخل حيوي  وسط في وامليتوكوندريا الخضراء ي يحوي الصانعات خلو ملستخلص معلقا نضع

الزمنية  الفترات خالل نضيف الكاربون  غازأكسيد

( كاشف هيل 1.2.3املمثلة باالسهم )

dichlorophenolindophenol (DCPIP  وهو )

مؤكسد قوي )مستقبل جيد لاللكترونات ( ياخذ اللون 

االزرق عندما يكون مؤكسدا وعديم اللون عندما 

.ُيرَجع

 قياس ونتائج التجريبية الظروف تظهر : (1الوثيقة)

باالزرق   الكاشف تلون  نالحظحيث ,تركيز االكسجين 

ويصبح عديم اللون في  (1.2.3في الحظات)

(C.D.F (الفترات

( t6الى t0)  من الفترات خالل املمثلة النتائج وفسر حلل -أ  1/

 ؟ تستنتج ماذا - ب

(t2 الى t1)  من الفترة خالل تتم التياهم التفاعالت  كميائية معادالت وضح  2/



 : ثم نجري العمليات التالية CO2واضافة  مع نزع امليتوكوندريا لكن الضوء في السابق املعلق نفس تحضير نعيد  3/

املانعة لنقل االلكترونات بين االنظمة الضوئية فنالحظ عدم انطالق االكسجين DCMUنضيف مادة : الوسط ا -

 . CO2وعدم تثبيت 

 CO2فنالحظ عدم انطالق االكسجين و تثبيت ومادة مانحة )معطية( لاللكترونات  DCMUنضيف مادة  : الوسط ب -

. 

(فنالحظ انطالق االكسجين وعدم تثبيت DCPIPومادة مستقبلة لالكلترونات ) DCMUنضيف مادة  : الوسط ج -

CO2 .

 .فسر نتائج العمليات الثالثة -ا

؟CO2ماذا تستنتج حول تثبيت -ب

. 2حلل وفسر النتائج التجريبية املمثلة في االشكال الثالثة من الوثيقة    - 1

 . CO2ماذا تستخلص حول شروط والية دمج غاز   – 2

III. ( 02( و )01باالستعانة بالوثيقتين ) وضح في رسم تخطيطي وظيفي تبرز فيه  العالقة بين الظواهر التي تتم في

.املرحلتين  املدروستين 



املوضوع الثاين
ن(5) : التمرين االول   

: لدراسة نشاط انزيم استيل كولين استراز قمنا بالدراسة املبينة فيما يلي

: كوسيط لتنشيط التفاعل لتالييقوم هذا االنزيم  -

 .اين يمكننا ان نجد هذا النوع من االنزيم في العضوية  .1

.استنتج دور االنزيم في هذا التفاعل  , باالعتماد على معادلة التفاعل .2

  .( توضح العالقة بين االنزيم ومادة التفاعل 01الوثيقة ) -

 .ماهي املعلومة املستخلصة من هذه الوثيقة .3

.موضحا العالقة بين االنزيم ومادة التفاعل مثل برسم تخطيطي التفاعل االنزيمي  .4

ن(07) : ثاينالتمرين ال   
 : جة االتيةعالورا هاما وملعرفة ذلك نقترح املتلعب فيه البروتينات د,يمثل االتصال العصبي شكال من اشكال نقل الرسالة -

I. مكنت تقنيات دقيقة من املقارنة بين التركيب ( الشاردي لكل من Na+وk+ في الوسطين الداخلي و الخارجي ) لليف

: (1النتائج املحصل عليها مدونة في جدول الوثيقة ),عمالق لحيوان الكمار في شروط تجريبية مختلفة  عصبي

؟( من التجربة1ماهي املشكلة التي تطرحها نتائج الوثيقة )-ا-1

 .( من التجربة1قدم الفرضيات التفسيرية املمكنة لنتائج املرحلة ) -ب  

.بالتاكد من صحة احدى الفرضيات وضح ذلك 4و 2,3هل تسمح لك نتائج مراحل التجربة-2



II. ملعرفة الية انتقال السيالة العصبية 

 تعزل حويصالت غشائية من اغشية-

( بتقنية االمواج A,Bاملناطق املؤطرة ) 

التجريبي ممثل  صوتية التركيبفوق 

 .من الشكل )ا( 

مشع  Na+تغمر في وسط مناسب يحتوي  -

التجارب والنتائج املحصل عليها ممثلة في 

: (2جدول الشكل )ب( الوثيقة )

 . Na+فسر نتائج التجربن مبرزا دور البروتينات في نفاذية شوارد  -1

)قبل عمليتي التنبيه و اضافة االستيل كولين( ال يؤثر مطلقا ان اضافة سم العنكبوت العقربي لوسطي التجربتين  -2

( من التجربة Aداخل حويصالت املنطقة ) Na+بينما يسجل ظهورا مكثفا ومستمرا لشوارد ,( 2على نتائج التجربة )

ن( ال )قبل عمليتي التنبيه و اضافة االستيل كوليوعند اضافة مادة الكورار )مادة مخدرة( لوسطي التجربتين .( 1)

. (2( من التجربة )Bفي حين ال يسجل شوارد  داخل حويصالت املنطقة ),( 1يؤثر مطلقا على نتائج التجربة )

 ؟كيف تعلل هذه النتائج  -

.وضح برسم تخطيطي عليه كافة البيانات املمكنة تاثير مادة الكورار على النقل املشبكي -3

ن( 08) :لثالتمريـن الثا



I-  من أجل التعرف على كيفية الحصول على طاقة قابلة لالستعمال في شكل جزيئاتATP  وذلك على املستوى الخلوي

 ندرس ما يلي:

 ( الحصيلة الطاقوية لهدم الغلوكوز من قبل الخميرة بطريقتين :01تمثل الوثيقة )

  

مع  ؟(1للوثيقة)( من الشكل )ب الحصيلة الطاقوية لكل من)س( و )ص( الظاهرة الحيوية الحادثة التي تنتج عنهاحدد -ا -1

التعليل.

(.3ز -2(، )ز2ز -1(، )ز1ز -0تعرف على األطوار املمثلة بالفواصل الزمنية اآلتية :)ز -ب

 ؟اكتب املعادلة االجمالية لكل طور  ؟حدد مقر كل طور -ج

 .(ا( ) الشكل 01مقر بعض التفاعالت أمكن الحصول على الوثيقة )للتعرف على 2-

 ما هو دور هذه العضية؟  و تعرف على العناصر املرقمة   -ٲ

 أكتب املعادلة اإلجمالية لكل ظاهرة حيوية مبرزا فيها الحصيلة الطاقوية القابلة لالستعمال؟  -ب

II-  ملعرفة آلية تركيبATP مقلوبةو استخلص منها حويصالت غشائية  السابقةتم استعمال العضيات   3إلى ز 2في الطور ز ،

قبل و بعد إضافة األكسجين. و الوثيقة  H+و تتم معايرة تركيز  ADP و4PO3Hو   H-TH+ثم وضعت في أنبوب و أضيف إليها 

. للعضيةعلى الغشاء لداخلي  DNPال( فهو يمثل تاثير 2بينما الشكل ) . ( تظهر النتائج املحصل عليها2)

 ( ؟ 02الوثيقة) ىفسر منحن-ا -1

 . O2اضافة  عندH+مبرزا مصدر  DNPحدد تاثير كل من االكسجين ومادة ال -ب

 ملدروسة؟لظاهرة اسم ا-ا -2

.( مبينا ذلك حسابيا2( للوثيقة )1احسب الحصيلة الطاقوية الناتجة في هذه الظاهرة املدروسة من الشكل )-ب

تمت تجزئها الى اجزاء غشائية تشكل حويصالت استعملت هذه  عضية السابقةبعد عزل االغشية الداخلية لل-3

 .داخلي(:د   ,خارجي: الحويصالت في تجارب يمكن تلخيص شروطها ونتائجها في الجدول التالي )خ

الشلك )ا((01) الوثيقةالشلك)ب( (01الوثيقة )  



. علل اختالف نتائج التجربتين )ا( و)د( -ا. 

 .املقارنة للنائج التجريبيةماذا تستنتج من دراستك  -ب

III -لخص برسم تخطيطي وظيفي دور الغشاء الداخلي للميتوكوندري في انتاج الATP .




