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  2017 البكالوریا التجریبیة  الختبارالنموذجي  التصحیح 

شعبة العلوم التجریبیة 

  :الموضوع األول 

) نقاط  5: ( التمرین األول 

  3البیانات وأھمیة العنصر) 1
 ) P(ـ ناتج التفاعل  4ـ موقع فّعال    3    إنزیمـ 2ـ ركیزة         1

  :  3أھمیة العنصر  -
  ویحولھا  )یثبتھا (ى الركیزة  یتعرف نوعیا عل  

0.25 x 4  

 0.5  
 1.5  

المعادلة  -)2
E+S1+S2           ES1S2                          E+ P        0.5  0.5  

  :التمثیل   -)3 

  )PH  =7ْم و 2عند درجة (               )PH = 3ْم و 36عند درجة ( 

0.5  x 2  

  1

  ):تأثیر العوامل على النشاط اإلنزیمي( النص العلمي  -)4
  .في درجة الحرارة المنخفضة جدا یتوقف النشاط األنزیمي لتوقف حركة الجزیئات  *

الموقع الفّعال  نافقدل یتوقف نشاط اإلنزیم  )الحامضي ( أقل من القیمة المثلى  PHعند  *

فقدان (نتیجة تغیر تأین شحنات  األحماض األمینیة للموقع الفعال بنیتھ الفراغیة الطبیعیة ل
  ).الروابط األیونیة

1 x 2  2  

)  نقاط 7: (  رین الثانيـــــالتم  

  3  زء األولــــالج 
  : ائجـــیل النتــــتعل -أ - )1

ھي الوحیدة التي لھا  LBألن الخالیا ،   LBعلى وجود الخالیا  1یجة الوسط تقتصر نت  
 . 2باألنترلوكینو یتم تحفیزھا   على المستضدالمباشر  القدرة على التعرف 

 0.75  0.75  

  :الرسم  :الرسم التخطیطي  -ب
 0.5 

البیانات 
 0.25 x 4  

1.5  

25
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  ) :3،  2(شرح نتائج الوسطین -)2
لم  ألن اللمفاویات   2واالنترلوكین2Ag ،  Ag3رغم وجود لم یحدث تغیر في الوسطین   

 .  Ag1 كونھا نوعیة لـ2Ag ،  Ag3  ضدتتحسس 
0.75  0.75  

  4  انيــــــــزء الثــــالج
  :الخصائص البنیویة للجسم المضاد  - أ -)1

تشكیل مكنھ من یتكامل بنیویا مع محدد المستضد یتثبیت  وقعیحتوي الجزء المتغیر على م
  .المناعي معقد ال

0.75  1.5  

  : وضیح  ـــــالت –ب 
الجسمین المضادین المختلفین  كون محدد المستضدیتمیز الجسم المضاد بالنوعیة اتجاه  -

 . محددین مختلفین  على المحتوي بنفس المستضد  اارتبط
 0.75  

 :الزمرة الدمویة مع التعلیل استخراج -أ - )2
 -AB:  ردوســــــــــف

  :یل ــــالتعل   
احتواء الكریات یدل على  B   وضد Aضد مع األجسام المضادة رتصاص حدوث اال ــ  

 . )AB ةالزمر(  B و  Aـددات ـراء على المحالحم
. D  (RH-)یدل على عدم وجود العامل  Dضد  عدم حدوث االرتصاص مع  ــ  

 +O: ق ــــــــــــــرفی 
  : التعلیل 

یدل على عدم احتواء الكریات   Bوضد  Aضد  مع األجسام المضادة رتصاص االعدم   
یدل  Dأما االرتصاص مع الجسم المضاد  )O ةالزمر(  B و  Aالحمراء على المحددات 

 .)  +D  )RH لحمراء على المحددات على احتواء الكریات ا

0.25  

0.5 

 0.25 

 0.5  

 1.5  

  :إمكانیة التبرع مع التعلیل  –ب 
،  تحتوي على محدداتكون كریات دمھ الحمراء   یتبرع لفردوس بالدم أنیمكن لرفیق ال  

D   ناعیة عند فردوس استجابة مو التي  تثیر .  
 . CMH  توافق لعدم الجلد كما ال یمكنھ التبرع بقطعة   ــ   

0.5 x2  1  

) نقاط  8: ( التمرین الثالث         

  الجزء األول
  : فسیر تطور تراكیز الموادتـ  )1

ذلك یفسر ،  CO2و الجلوكوز و تزاید  O2 كل من  تناقص  :P1في الفترة  -    
 . CO2تحرر  ىمما أدى إل O2 استھالك بلجلوكوز تامة ل أكسدةحدوث ب

، و  CO2الجلوكوز و تزاید  استمرار تناقص و O2انعدام  :P2في الفترة  -    
 في غیابلجلوكوز ل جزیئة أكسدةحدوث ذلك بیفسر ، ظھور االیثانول و تزایده 

O2 تحرر تزاید  ىمما أدى إلCO2    االیثانولو تشكل .  

0.5x 2  01  

  :المتدخلة  الظواھر البیولوجیة) 2
   تنفس :   P1خالل ــ   
كحولي  تخمر:   P2خالل ـــ   

0.25 x 2  0.5  

  :إبراز قدرة الخمیرة على التكیف -)3
و المیتوكوندریا  بزیادة عدد بنیویا  الھوائيفي الوسط  تتكیف الخمیرة   : P1خالل  

 .) عملیة التنفس(  نشاطھا التنفسيبوظیفیا    و   أعرافھا نموھا

0.25 x 4  1  
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و بقلة عدد المیتوكوندریا بنیویا الھوائي الالوسط في  تتكیف الخمیرة  : P2خالل 

  . خمروظیفیا بعملیة الت  و  ھاأعرافضمور 

  الجزء الثاني
  ATPـ شروط تركیب  1
  ) قاعدي ( خارجھ  PHمن قل ا) حامضي ( داخل الحویصل  PHیكون  أن *  

 . فقط الخارجي PH أقل من  داخل الحویصل  PHعندما كان  ATP تشكلتم  : ل التعلی
  المة الكریات المذنبة  ــــــس *   

  . شكل  عند تخریبھافي حالة الكریات المذنبة الطبیعیة ولم یت ATPتشكل :  التعلیل

0.25 x 4  01  

2 (-  
 في الوسط H+  لتغیر تركیز لـ تقدیم تفسیر - أ  

  :قبل إضافة غاز ثنائي األكسجین  -
المستقبل  لغیاب TH2حدوث أكسدة للناقل المرجع  مفي الوسط ثابت لعد +H ـ تركیز ال  

نواقل ومنھ وبالتالي توقف حركة االلكترونات عبر سلسلة ال  ) O2 ( لاللكترونات النھائي 
 .و علیھ لم تنتقل إلى الوسط  لغشاءیناإلى الفراغ بین  البروتونات عبر الغشاء انتقالعدم 

  :غاز ثنائي األكسجین بعد إضافة  -
 .في الوسط یرتفع ثم ینخفض  +H ــ تركیز ال 
لوجود المستقبل النھائي وبالتالي حركة  TH2یرتفع لحدوث أكسدة للناقل المرجع    

بر الغشاء إلى الفراغ  ثم إلى البروتونات ع انتقالااللكترونات عبر سلسلة النواقل ومنھ 
  .الوسط الخارجي

تركیز الفراغ  انخفاضإلى الداخل نتیجة +H ـ التدریجي  فیفسر بعودة ال االنخفاضأما  ــ 

  . إلى الحشوة عبر الكریة المذنبة +H ــ بسبب مرور ال
من كمون أكسدة و إرجاع  اإللكتروناتتنتقل  :اتجاه انتقال االلكترونات تعلیل   -ب

 اإللكترونات  كون االنتقال  اھذ اتجاه، و یعلل رجاعیة مرتفع إمنخفض نحو كمون أكسدة 
إلى   T5إلى     T1ذو الكمون المنخفض عبر سلسلة النواقل بدء من  +NADHHمن تنتقل 

  .  H2Oء فیتم إرجاعھ إلى جزیئة ما المرتفع ذو الكمون    O2ــال المستقبل األخیر

0.75  

0.75 

 0.25  

0.75  

2.5  

  الجزء الثالث
  : نص علمي ال

 :على مستوى الغشاء الداخلي للمیتوكوندریا وفق الخطوات التالیة  ATPیتم تركیب 
 . FADH2و  +NADHHرجعة ــ أكسدة النواقل الم 
النھائي عبر السلسلة التنفسیة إلى المستقبل عن أكسدة النواقل  انتقال اإللكترونات الناتجةــ  
)O2 (  و یتشكل الماء   إرجاعھفیتم .  
البروتونات من الحشوة إلى الفراغ بین  تمر أثناء انتقال اإللكترونات عبر السلسلة التنفسیةــ  

  .ت اتدرج البروتونالغشاءین مسببة فرقا في 
في  تستغل یحرر طاقة  ــ تتدفق البروتونات عبر الكریات المذنبة وفق التدرج في التركیز  

  . ATPإلى    ADPفسفرة 

0.5 x 4  02  
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 :وضوع الثاني ــــــــــــــــــالم

  )نقاط  5( التمرین األول 

النقطة اإلجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابة 
الجزئیة 

النقطة 

لبیانات المرقمة ا -)  1
ـ  4ـ موقع ارتباط الحمض اآلمیني             ATP     3ـ  2ـ إنــــزیم        1

 ـ الحمض اآلمیني ARNt      6ـ  5الرامزة المضادة         
 .تنشیط الحمض اآلمیني :    اآللیة المدروسة 
التـــــرجمة :    المرحلة المعنیة  

0.25 
 *6 

0.25  
0.25  

 2  

  :الخطوة الناقصة  -)2
الرسم 
0.25  

البیانات 
0.5  

0.75  

  :النص العلمي   -)4
   . بتحت الوحدة الصغرى للریبوزوم  ARNmارتباط ـ 
لرام�زة الموافق�ة ل .)  (AUGعلى رامزة البدء  Metالحامل للحمض اآلمیني  ARNtتوضع  ـ  

  . المضادة
ف�ي  Metحی�ث یك�ون ال�ـ ب ، بـ�ـوزوم وظیف�يری یص�بح تحت الوحدة الكبرى بالص�غرى ارتباط ـ 

 . (P )الموقع 
 . ) A( في الموقع  الثاني الحامل للحمض اآلمیني   ARNt توضع ـ 
 .األول ARNtتحرر ، و والحمض اآلمیني الثاني  Metالرابطة الببتیدیة بین الـ  تشكل ـ  

  . تطالة السلسلة الببتیدیة  ـ یواصل الریبوزوم انتقالھ من رامزة إلى أخرى مما یؤدي إلى اس   
في الریبوزوم إلى إحدى رامزات التوقف   تنتھي قراءة الشفرة الوراثیة )  A( وصول الموقع   ـ 
. 
  .األخیر وتتحرر السلسلة الببتیدیة الناتجة  ARNt  انفصالـ   
.  )الریبوزوم غیر وظیفي(تحت وحدتي الریبوزوم عن بعضھما  انفصال ـ  

9 X 
0.252.25  
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  )نقاط  7(  التمرین الثاني

  4الجــــــــــــــــــــــزء األول  

1(-  
  : مع التعلیلالمستخرجة  المعلومات  -)أ 

العنص�ر قب�ل مش�بكي إل�ى العنص�ر  یضمن المش�بك انتق�ال الرس�الة العص�بیة م�ن:  1المرحلة 
  .بعد المشبكي 

بع�د  العنص�رقب�ل المش�بكي ث�م ف�ي  العنص�رون ف�ي س�جل ف�رق كم� Sعند التنبیھ في  :التعلیل 
  .المشبكي وھذا ما یؤكد مرور الرسالة عبر المشبك 

تنتقل الرسالة العصبیة على مستوى المشبك بواسطة األستیل كولین الذي  یؤثر :  2المر حلة 
  .في الغشاء بعد المشبكي فقط  

  .في اللیف بعد المشبكي فقط سجل فرق كمون )   F(عند حقن األستیل كولین في  :التعلیل 
یؤثر األستیل كولین  على سطح الغشاء بعد المشبكي وال یؤثر داخ�ل الخلی�ة بع�د :  3المرحلة 
المشبكیة 

 .عند حقن األستیل كولین داخل اللیف لم یسجل فرق كمون  :التعلیل 
  . Ca+2انتقال الرسالة العصبیة على مستوى المشبك یشتر ط توفر  : 4المرحلة 

عن�د تنبی�ھ العنص�ر قب�ل المش�بكي انتقل�ت فی�ھ الرس�الة العص�بیة لكنھ�ا ل�م تنتق�ل ال�ى  : لتعلیلا 
 +Ca2العنصر بعد المشبكي لغیاب 

0.5 X  4  2  

 ):أ(و تسجیالت ) ب(إیجاد العالقة بین حالتي الشكل  -)ب

 1توافق  المر حلة   )1(الحالة -
، ) االس�تیل ك�ولین( لمبل�غ الكیمی�ائي اكیة لتحری�ر تن�اقص ع�دد الحویص�الت المش�ب : التعلیل  

ل فرق كمون یسجت تم  الخلیة بعد المشبكیة حیث إلىالذي یعمل على انتقال الرسالة العصبیة 

 4.  3،  2توافق المراحل  : 2الحالة 
  : التعلیل

ع��دم تحریرھ��ا للمبل��غ الكیمی��ائي ، لكث��رة الحویص��الت المش��بكیة :   3 ، 2بالنس��بة للم��رحلتین 
  .بسبب غیاب التنبھ في الخلیة قبل المشبكیة 

لع�دم تحریرھ�ا للمبل�غ الكیمی�ائي بس�بب ، كث�رة الحویص�الت المش�بكیة :   4 بالنسبة للمرحلة 
 . +Ca2غیاب 

  :الحالة 
0.25 X 2  

  :التعلیل 

0.25 X3  

1.25  

  :تمثیل التسجیل مع التوضیح ـ  -)2 
  :ــ التسجیل   

مما یبقی�ھ ق�ادرا عل�ى  ألستیل كولین ا  إماھةعدم  إلىیعود استمرار التسجیل : ـ التوضیح  
 . +Naلـ استمرار تولید كمونات بعد مشبكیة  نتیجة انفتاح  القنوات و تدفق داخلي 

0.25  

0.5  

0.75  

 3  الجزء الثاني
 :مع التعلیل  المشابكـ تحدید أنواع )  1

ھو فرط استقطاب   )  -85( ألن فرق الكمون المسجل : التعلیل  . تثبیطي : N1Mالمشبك 
یمثل كمون عمل + ) 35( ألن فرق الكمون المسجل  : التعلیل  . تنبیھي: N2Mالمشبك 

   . Mو انتشاره في  
 . 3في ق ) فولطمیلي  60-(لتسجیل كمون تنبیھي  : التعلیل  تنبیھي: N3Mالمشبك 

0.25 X 6  

0.75  

 5،  4تفسیر نتائج المرحلتین  -2
)  -85(ألن محصلة دمج الكم�ونین التثبیط�ي  4یفسر تسجیل كمون راحة في ق:  4المر حلة 
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  .   M أقل من عتبة زوال استقطاب العصبون +)35(و التنبیھي 
  ألن محصلة دمج 4یفسر تسجیل كمون عمل في ق: :  5المر حلة 

 .M أكبر أو تساوي عتبة زوال استقطاب العصبون )  60-،  35+،  85-(لكمونات الثالث ا

 : اجـــــاالستنت
و تكون استجابتھ حسب محصلة  إلیھعلى دمج الرسائل العصبیة الواردة  Mیعمل العصبون 

   .)دون العتبة ال تتولد الرسالة ، أكبر من العتبة أو تساویھا تتولد الرسالة  ( الدمج 

0.5 X2  

0.5  
1.5  

 :تنوع المشابك في المحافظة على وضعیة الجسم  بیان   -)3
القابضة ( تنوع المشابك یضمن العمل المتضاد والمنسق لعمل العضالت المتعاكسة  

 .فیحافظ الجسم على وضعیتھ ) و الباسطة

0.75  0.5  

 )نقاط   8(  :التمرین الثالث 

  4  الجزء األول

  : سب كل منحنى إلى نمطھ مع تبین العالقةن -أ-1
ألن زی�ادة ال�وزن الج�اف یعب�ر ع�ن تك�اثر : وافق الخالی�ا ذاتی�ة التغذی�ة ت  1المنحنى خالیا ـ 

الخالی�ا ذاتی�ة   التي تركبھاالخالیا والذي یتطلب مواد بناء وطاقة مصدرھما المادة العضویة 
  . ي انطالقا من عملیة التركیب الضوئ بنفسھا التغذیة 

ألن ثبات  الوزن الجاف یعبر عن عدم : یوافق الخالیا غیر ذاتیة التغذیة  2المنحنى خالیا ــ
ھذه الخالیا غیر قادرة على تركیب المواد  كون حدوث تكاثر الخالیا لغیاب مواد البناء 

  .العضویة 

النسب  
0.25 X 2 

 تبین العالقة

0.5  (X2  

1.5  

: فسیرالتمثیل البیاني  مع الت - ب
  2على المنحنى  1ینطبق المنحنى    :التمثیل البیاني  

عل�ى  لفق�دانھا  الق�درة في غی�اب الض�وء  1یفسر عدم زیادة الوزن الجاف لخالیا  :  التفسیر
، و ب�ذلك  لزی�ادة ال�وزن الج�اف التي تؤمن  المادة و الطاقة الالزم�ة العضویة ادة تركیب الم

 . 2على المنحنى  1المنحنى ینطبق 

0.25 

 0.5  
  0.75  

  :ھي نواتج  THH+و  ATPـ تبیین أن أ )  2
 ATPاقل م�ن تركی�زه ف�ي الظ�الم وتركی�ز  ADPفي الضوء تركیز    ATPبالنسبة  لـ ــ 

أثن�اء   ATP إل�ى ADPفس�فرة  مم�ا ی�دل ح�دوث في الضوء اكبر م�ن تركی�زه  ف�ي الظ�الم 
  .ویحدث ذلك في المر حلة الكیموضوئیة اإلضاءة ، 

و ھ�ذا یب�ین  ف�ي الض�وء مقارن�ة بتركی�زه ف�ي الظ�الم  T+یق�ل تركی�ز   +THHـ بالنسبة ل�ـ 
 .حلة الكیموضوئیة المر و یحدث ھذا خالل    +THHإلى   إرجاعھ

  0.5 x 2   01  

ب ـ  معادلة المرحلة الكیموضوئیة 

ائیة مخزنة في مركبات وسطیة تحویل الطاقة الضوئیة إلى طاقة كیمی   :أھمیتھا  

        )NADPH.H+    وATP ( .  

 0.5  

0.25  
 0.75  

 02  :اني ـــــزء الثــــــالج
  : الفرضیات أ ـ 1

ال یس���تھلكان و ال ینتج���ان مم���ا  Rudipو APGالمركب���ان   : 1الفرض���یة        
  ..ثابتة  تركیزھما یجعل 

 .بقدر  ما یتم تركیبھما  Rudipو APGك كل من یتم استھال : 2الفر ضیة ــ   

0.25 x 2  0.5  

 غی�ر الفّع�ال Ribiscoنزیم إفي حالة  Rudipو APGالعالقة بین تغیرات كل من  -)ب
لعدم  APGو عدم استعمالھ في تركیب   APGمن تحویل لتجدیده  Rudipتزاید  تركیز ی
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  . Ribiscoفعالیة إنزیم لغیاب إمكانیة تثبیت غاز ثنائي أوكسید الكربون 
 –ف��ي وج��ود ض��وء (   Rudip تجدی��دالس��تھالكھ ف��ي   APGف��ي ح��ین یتن��اقص تركی��ز   

 .و ال یتم تركیبھ )  -نواتج المرحلة الكیموضوئیة

 0.75   0.75  

الت��وازن ( الفرض��یة الثانی��ة  م��ن التحق��ق م��ن ) ب(نع��م تس��مح اإلجاب��ة عل��ى الس��ؤال  -ج
  ) .الدینامیكي

تزاید تركیزه ف Rudipغیر الفعال لم یتم استعمال  Ribiscoفي وجود إنزیم   :یل التعل
 .فتناقص تركیزه  APGو لم یتم تركیب  

0.25 

  0.5  
0.75  

  02  الجزء الثالث
  على الرسم  0.5  الر سم التخطیطي للتكامل الوظیفي بین المرحلة الكیمو ضوئیة والمرحلة الكیموحیوبیة

لرسم تنظیم ا 0.5
  و ھیكلتھ 

 على البیانات 1

 02 




