
 األقسام النهائية العلمية                         -بجاية –ثانويتي : شعبان اعمر اوقاس و المجاهد قاضي عثمان تيشي  

 امتحان بكالوريا تجريبي في مادة العلوم الطبيعية 

 ساعات ونصف 4المدة:            م                                                         5105/5106السنة الدراسية: 

 على الطالب ان يعالج احد الموضوعين على الخيار

 الموضوع األول:

 التمرين األول: 

 : الذراسخ التبلُختلعت الجزوتُىبد أدورا مهمخ ومختلفخ فٍ العضىَخ لفهم آلُخ تزكُجهب و ثعض خصبئصهب وقتزذ علُك 

 خُذا ثم ، -1-تمعه فٍ الىثُقخ  -اوال

 . -1-فٍ الىثُقخ  الممثلخد تعزف علً الجُبوب -1

تكىن َ ثزوتُه إوتبجتم َ -1-الىثُقخ  فٍ خالمجُى حظبهزثعذ وهبَخ ال -2

الىزذاد ثعض  تجُه ارتجبط  -2-الىثُقخ  مه عذح وزذاد ثىبئُخ ،

 الجزوتُىُخ.لهذي الدزَئخ الجىبئُخ األولً 

 -2-الىثُقخ  المىضسخ فٍسم الدزَئخ -أ

 اخبثتك.علل َئخ، الدز لهذيالجىبئٍ مستىي ال زذد-ة

 اثطخ أخزي ثُه السمض األمُىٍَمكه أن تتشكل ر هل-ج 

 . إخبثتكعلل ؟ 4األمُىٍ رقم والسمض  1رقم  

المجُىخ فٍ  الىزذاد الجىبئُخ للدزَئخ خصبئص ثعض إلظهبر-3

كلُخ لهذي الدزَئخ فتسصلىب علً عذح وزذاد  ثإمبهخ قمىب-2-الىثُقخ 

 :ب ثتقىُخ الززالن الشبردٌقمىب ثبلفصل ثُىه ثم ثىبئُخ

 -2-الىثُقخ الدزَئخ الممثلخ فٍ  امبهخثمعبدلخ كُمُبئُخ تفبعل  ثُه-أ

 ، مسذدا مىقع كل وزذح ثىبئُخ للىزذاد الجىبئُخ لهذي الدزَئخ    PH=13و   PH=1 عىذ الكهزثبئُخ  وتبئح الهدزح  أرسم-ة

 .مع التعلُل

 الجىبئُتُهأكتت الصُغخ الكُمُبئُخ للىزذتُه  -ج

 .PH=13و  PH= 1 عىذ (4و  1)  

تؤدي اإلنزٌمات دورا فعاال فً حٌاة  ثانيا: 

نظرا للوظائف العدٌدة التً تموم بها ، الكائنات 

  وتختلف األدوار باختالف المواد التً تؤثر فٌها.

 . -3-الوثٌمة  -1-ل بٌانات الشكل أكم-1

 .حدد نوع التفاعل مع التعلٌل - 2

ما هً أنوع الروابط الكٌمٌائٌة التً -1-( مه الشكل 3-2المىخىدح ثُه العىبصز ) العالقخ-3-مه الىثُقخ -2–َىضر الشكل  -3

  .-3-الوثٌمة من-2-الشكل ظهرها ٌ

األحماض األمٌنٌة ومولع  لإلنزٌممبٌنا ما أهمٌة المستوى البنائً  حددهاخاصٌة مهمة جدا لإلنزٌمات -3-تظهر الوثٌمة -4

 .اإلنزٌمًفً النشاط 
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ٌتأثر النشاط اإلنزٌمً بعوامل الوسط، تبٌن -5

 أهم هذه العوامل. المجاورة-4-الوثٌمة 

حدد  -4-باستغالل منحنٌات الوثٌمة  - أ

كٌف  باختصار هذه العوامل واشرح 

 .اإلنزٌمًتؤثر على النشاط 

علل استمرار منحنى األستٌل كولٌن  - ب

  pH=5استراز انطاللا من 

 

 التمرين الثاني:

رسما  -1-من الوثٌمة  -أ-، ٌمثل الشكلللكالماررٌت عدة تجارب على مشبن عمالق جلفهم آلٌة النمل المشبكً ا اوال:

 .رسم تخطٌطً لنفس المشبن فً غٌاب التنبٌه  -ب–تخطٌطٌا لتركٌب التجرٌبً المستعمل، اما عن الشكل 

 
 جالشكل المبٌنة فً  المالحظة المجهرٌة للمشبنفتحصلنا على العدٌد من المرات ،  (A)نموم بتنبٌه النهاٌة  :-1-التجربة   

 ؟-ب–بالممارنة مع الشكل  -ج–ما ذا تستنتج من مالحظة الشكل -1

( ، فنالحظ أن كاشف الذبذبات مفً غٌاب أي تنبٌه نضع لطرة مجهرٌة من مادة األستٌل كولٌن فً المكان ) :-2-التجربة 

O2 وحده هو الذي ٌسجل كمون عمل. 

 ماذا توضح هذه التجربة؟-2

 +Ca2نزٌل جمٌع شوارد الكالسٌوم  - :-3-التجربة 
، و عند التنبٌه نسجل كمون عمل فمط  ٌنمن الوسط الذي غمرنا فٌه اللٌف

 -ب–،كما ان المالحظة المجهرٌة للمشبن ٌظهر الشكل  O1فً جهاز 

 +Ca2حمن شوارد  عند-
لكن ٌظهر كمون عمل على  O1فانه ال ٌظهر كمون عمل على جهاز التسجٌل  Aفً النهاٌة 

 .-ج–فً الشكل  كما هو موضح كما ٌصبح مظهر البنٌة المشبكٌة  ،O2الجهاز 

 +Ca2رتباط بشوارد الكالسٌوم اال)هو بروتٌن له المدرة على  اإلٌكو رٌنعند حمن -
 فً النهاٌة فٌصدر اشعاعات ضوئٌة(

A  ًفانه ٌصبح مضٌئا ف ،A  فمط و ذلن خالل انتمال السٌالة العصبٌة فً مستوى هذه البنٌة و ٌصبح مظهرها كما ٌمثله

 . -ج-الشكل

 حول آلٌة عمل المشبن-3-التجربة  من مراحل  ات المستخرجةالمعلوم ماهً  -3

 

و لد ٌتجاوزها فٌشعر عندئذ  الحٌاة الٌومٌة لٌست بسهلة، فمد ٌصطدم اإلنسان أحٌانا بمشاكل تجعله ٌشعر بالحزن ثانيا:

 بالسعادة، ان هذه التصرفات ما هً إال ترجمة لتأثٌر وسائط كٌمٌائٌة على عمل العصبونات.

 . تصاالت العصبونٌة المتدخلة فً اإلحساس بالمتعة و الحزن عند اإلنساناال - 1- الوثٌمةمن  -1-الشكل ظهر ٌ

 

الذي من اجل استمرار اإلحساس بالمتعة لد تتعمد المشاكل أحٌانا فٌصعب على الفرد تجاوزها لذا ٌلجا إلى التدخٌن المتكرر 

امراض خطٌرة ال تظهر علٌه إال بعد تراكم فً جسمه مواد سامة متواجدة فً السجائر، وهذا منه ٌؤدي إلى تبعٌة )ادمان( و 

 .-1-من الوثٌمة  -2-ظهره الشكل ٌما 
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 :-1-من الوثٌمة -1-مستعٌنا بالمعطٌات العلمٌة الموضحة فً الشكل 

 على افراز الدوبامٌن A.CHواألستٌل كولٌن   GABA اشرح التأثٌر المتعاكس لمادتً الـ -1

 المتعة والحزن.بحساس بٌن اإلبٌن كٌف ٌساهم االدماج العصبً فً احداث التوازن -2

 ماذا تستنتج؟-3

 -1-لوثٌمةل -2-الشكل ماذا تستنتج من المعطٌات ومن -4

 على افراز الدوبامٌن على مستوى الدماغ، ٌمثل  تؤثرمن بٌن المواد السامة التً نجدها فً السجائر النٌكوتٌن التً -5

 كمٌة الدوبامٌن المفرزة فً الدماغ فً حالة وجود او غٌاب النٌكوتٌن. -2-الشكل 

 

 -2-من الوثٌمة  -1-حلل الشكل  -أ

 ؟ماذا تستنتج-ب

 -1-من الوثٌمة  -1-لشكل لهً تكبٌر للمنطمة )س(  -2-من الوثٌمة -2-إذا علمت ان الشكل-ت

 -2-للوثٌمة  -2-اشرح عمل هذا المشبن معتمدا على األرلام المدونة فً الشكل  -1ت

 .الترح ثالث فرضٌات حول كٌفٌة تأثٌر النٌكوتٌن على المنطمة )س( -2ت

فً النٌكوتٌن تواجد بسبب  ،من طرف االنزٌم احادي امٌن اكسٌداز  ال ٌتم تفكٌكه افراز الدوبامٌن اثر فً الحمٌمة  -3ت

                                                                                                             اشرح باختصار كٌفٌة تأثٌر النٌكوتٌن على عمل المشبن.الوسط، 

 التمرين الثالث: 

 ألرض اجفاف ثلة فً حالة خٌة الصحراوٌة والمتموالمنا النباتات صعوبة فً التكٌف مع االوضاع البٌئٌةبعض تواجه 

الذي استطاع  مثل الشحمٌة كالصبارسبب درجة الحرارة العالٌة، ورغم ذلن ٌوجد نوع من الكائنات الحٌة النباتٌة بو الهواء 

( و الذي ٌمٌها Métabolisme Acide Crassuléen) métabolisme camالمناخٌة الصعبة عن طرٌك  فالتأللم للظرو

 بتركٌب المادة العضوٌةلها ٌسمح  (métabolismeنشاط اٌضً)هذه النباتات  تمتلن .طٌلة النهارمن تعرضها للجفاف 

نمترح علٌن  الشحمٌة )كالصبار( ولصد معرفة كٌف تتأللم هذه النباتات ،النباتات الٌخضورٌة العادٌةٌختلف عن مٌتابولٌزم 

 الدراسة التالٌة:

-1-من الوثٌمة   -2-الشكل  ٌاتاما منحن ،فً الوسط بداللة الزمن O2كمٌة الـ تغٌرات  -1-للوثٌمة  -1- الشكل ٌمثل منحنى-

 .رة زمنٌة عند هذه النباتات الصحراوٌةفتالممتص خالل   CO2الـ فٌظهر تغٌرات
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 .اجمالٌة  كٌمائٌةالتً حدثت مدعما اجابتن بمعادالت الظواهر  محددا -1-الوثٌمة  من-1-الشكل منحنى حلل ال -1

مبرزا الظواهر  (دلائك 11إلى  5) بٌن فً الفترة ما O2تسمح بانطالق الـ التً  اآللٌةوضح برسم تخطٌطً وظٌفً  -2

 اإللٌكترونات.الفٌزٌائٌة النتمال 

 ؟تستنتج وماذا ،-2-الشكل لدم تحلٌال ممارنا لمنحنًٌ -3
 .()الصبارالممتص فً اللٌل عند النباتات الصحراوٌة الشحمٌة  CO2سبب ارتفاع توضح فٌها أو فرضٌتٌن فرضٌة  ملد -4

 لٌة  التً تسمح بتكٌف النباتات الشحمٌة مع الظروف الصحراوٌة آلا -2- ٌمثل شكلً الوثٌمة -5

 

 .-2-للوثٌمة  -1-ما هً المعلومات التً تستخرجها من الشكل  -أ

 هل تم التأكد من الفرضٌة او الفرضٌات السابمة؟ علل-ب

من  -2-للشكل المرحلة النالصة أكمل  -أ–فً السؤال  -2 - للوثٌمة -1-باستغالل المعلومات المتوصل إلٌها من الشكل-ج

  .المؤدٌة إلى تركٌب المادة العضوٌة مع العلم انها تشترن فٌها كل النباتات الٌخضورٌة المدروسة -2-الوثٌمة 

المبٌنة فً النالصة  تتولع تطور منحنٌات كٌف-2-باستغالل اشكال الوثٌمة -د

 .()تعاد مع ورلة اإلجابة( )أكملها الوثٌمة المرفمة

 

 

 

4/8 

 



 الموضوع الثاني:

 التمرين األول:

تمتاز جمٌع الخالٌا بمدرتها على استعمال و تحوٌل 

الطالة ، ندرس فً هذا الجزء بعض التحوالت 

 .الطالوٌة عند بعض الكائنات

 التً لها بعض الكائنات المجاورة تمثل الوثٌمة : أوال 

هذه الظاهرة  فاصدار اضاءات تعر علىالمدرة 

الٌه  تلجأ bioluminescence لؤ البٌولوجً،بالتأل

 .احساسها بالخطرمثال ،فً حاالت خاصة 

لتأللؤ ل نتائج التجرٌبٌةٌمثل ال الجدول التالًاما 

 .البٌولوجً تم إنجازها فً المخبر

 نتائج التجرٌبة محتوى األنبوب األنبوبرلم 

1 Luciférine + ATP + luciférase ال تصدر أي اضاءة 

2 Luciférine + O2 + luciférase ال تصدر أي اضاءة 

3 Luciférine + ATP + O2 + luciférase تصدر اضاءة 

 من طرف هذه الكائنات  استخرج من الجدول شروط اصدار اإلضاءة -1

  -2-الوثٌمة  من  -أ–الشكل  معطٌاتالخطوات التجرٌبٌة وباستغالل نمذج معادلة التفاعل  -2

 

، فً الوسط  ATPبداللة تركٌز الـ    le lampyreمن طرف حشرة الـ  كمٌة اإلضاءة الصادرةبتمنٌات خاصة تم لٌاس 

 النتائج مدونة فً الوثٌمة  التالٌة:

  -2-من الوثٌمة  -ب–منحنى الشكل حلل  -1

 .التراكٌز العالٌةفً راٌن إلى ماذا ٌعود استمرار المنحنى فً  -2

 ما نوع التحول الطالوي الذي حدث فً هذه الحالة. -3

 المستعملة من طرف هذه الكائنات اثناء التأللؤ البٌولوجً نمترح علٌن هذه الدراسة: ATPلتحدٌد مصدر الطالة الـ  ثانيا: 

 الجدول الموالً.انجزت التجربة الموضحة نتائجها فً  -1

 

 الخطوات 

خالٌا الخمٌرة  :-0-المرحلة  

 فً وسط هوائً به جلوكوز

 

مٌتوكوندري معزولة  :-5-المرحلة 

 فً وسط هوائً به جلوكوز

 

مٌتوكوندري معزولة : -3-المرحلة 

 فً وسط هوائً به حمض البٌروفٌن 

 النتائج
تنالص تركٌز االكسجٌن فً 

 الوسط 

عدم تنالص نسبة االكسجٌن فً 

 الوسط
 تنالص تركٌز االكسجٌن فً الوسط
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 تستخلص؟للجدول ماذا  3و  2من ممارنة المرحلتٌن  .2

 ما عالقة حمض البيروفيك بالجلوكوز ؟ دعم إجابتك بمعادلة اجمالية. .3
 داخل العضية )س(. البيرو فيكحمض جزيئة واحدة  أظهر مصير .4

 
 نعتمد على المعطٌات التجرٌبٌة التالٌة:  داخل العضٌة )س( ATPلتحدٌد بعض شروط انتاج الـ  -2

و  2FADHتم تحضٌر معلك من العضٌات )س( غنً بمركبات مرجعة  :-0-التجربة
+

NADH.H
 

، و األكسحٌنوخال من 
Hتم تتبع تطور تركٌز 

+ 
 )أ ( ونتائجها موضحة فً شكل فً الوسط و فً الظروف التجرٌبٌة  ATPو انتاج الـ 

  -3-من الوثٌمة 
Hو هً مادة تجعل الغشاء الداخلً للعضٌة )س( نفوذ لألٌونات  FCCPمالحظة: مادة 

+ 
. 

تم وضع العضٌات )س( فً وسط غنً باألكسجٌن و تم تتبع تركٌزه فً الوسط بعد إضافات متتالٌة لمجموعة  :-5-التجربة 
 .-3-من الوثٌمة  الشكل ) ب ( من المواد ، معطٌات التجرٌبٌة و نتائجها ممثلة فً 

 

 
 

 (س) فهً تبٌن موالع تأثٌرالمواد المستعملة فً التجربتٌن األولى والثانٌة على مستوى الغشاء الداخلً للعضة-4-الوثٌمة أما 
Hاربط العاللة بٌن تطور تركٌز  و بتوظٌف مكتسباتن، -4-بمعطٌات الوثٌمة  باالستعانة-1

+ 
 ATPفً الوسط و انتاج الـ 

 .(-3-من الوثٌمة  -أ–)الشكل  2و تولفه بعد الزمن ز 2و ز 1بٌن الزمنٌٌن ز
 .-3-و عاللته بوظٌفة الغشاء الداخلً للعضٌة )س( من الشكل )ب( الوثٌمة  األكسجٌنفسر تطور تركٌز -2
 .؟ وضحها بمعادلة كٌمٌائٌة ATPما اسم اآللٌة التً أدت إلى تشكل الـ -3
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  التمرين الثاني: 
لد ٌختل نشاطها بما ٌجعل العضوٌة عاجزة  ،ٌستند نشاط الجهاز المناعً على الدور الذي تؤدٌه خالٌا و جزٌئات متخصصة

 عن مكافحة العدوى و المستضدات ولفهم ذلن نمترح الدراسة التالٌة:

منذ الوالدة لمعالجة تم من خاللها تدمٌر  CBAاخضعت مجموعة من الفئران من الساللة  :lMitchelet  Millerتجربة 

 . H2Bفئران من الساللة مصدرها  LTوتم حمنها الحما بلمفاوٌات تائٌة   LT جمٌع خالٌا ها اللمفاوٌة التائٌة

( بكرٌات الدم للخروف  Système immunitaire Hybride حمنت هذه  الفئران ذات النظام المناعً الهجٌن )

GRM و ٌتم تمسٌمها  )المتحسسة( خالل األسبوع الذي ٌلً عملٌة الحمن ٌستأصل الطحال و تستخلص منه الخالٌا المنبهة

نمٌس لدرة كل وسط على انتاج  و فً نهاٌة التجربة -1-الموضحة فً الوثٌمة لثالث أوساط و نخضع كل منها للمعالجات 

 -1-ائجها موضحة فً الوثٌمة و اإلجراءات التجرٌبٌة و نت Anti-GRMام مضادة ساج

 

 
 لدم تفسٌرا للنتائج المحصل علٌها فً كل وسط -1

 اهً النتٌجة التً تؤكدها هذه التجربة؟م -2

 

من عضوٌة شخص سلٌم و اخضعت للتجارب التالٌة  Mو خالٌا بلعمٌه كبٌرة  LTو  LBتم استخالص خالٌا لمفاوٌة   -3

  Pokweed توكسٌنـ و سم نباتً ٌعرف ب EVBفً وجود نوعٌن من المستضدات شملت فٌروس ابشتاٌن بار 

 .-2-ممثلة بجدول الوثٌمة ونتائجها فً  والمعطٌات التجرٌبٌة

 

 -3-وسط ـــال -2-وسط ــال -1-وسط ــال أوساط الزرع

 محسسة LB + M مكونات وسط الزرع
 EBVفٌروس 

M + 
 Pokweedتوكسٌن 

M + LB + LT4 
 Pokweedتوكسٌن 

اختبار االنتشار المناعً 
المزدوج لرشاحة أوساط 

 الزرع
 EBV: فٌروس -1-الحفرة 
 Pokweed:-2-الحفرة

   
 -5-ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــالوثيق

 

 .الزرعألوساط فسر النتائج التجرٌبٌة المتعلمة باختبار االنتشار المناعً -أ

 .حدد الخاصٌة المناعٌة التً تمدمها نتائج هذه التجارب؟ مع التعلٌل-ب

 .األجسام المضادة بإنتاج  LT4اشرح  باختصار ما عاللة اللمفاوٌات -ج

 

  -3-فً االستجابة المناعٌة نمترح عٌن األشكال الممثلة فً الوثٌمة  LT4لتحدٌد الدور المحوري الذي تلعبه الخالٌا  -4

   :ةــــــــــــــــــالتالٌ
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بعض  -2-، أما الشكل  LT4 على عدد الخالٌا اللمفاوٌة  VIHتأثٌر إصابة فٌروس  -3-من الوثٌمة  -1-مثل الشكل ٌ

 . LT4 سطح غشاء الخلٌةو VIH فٌروس الجزٌئات المحمولة على سطح

 .-3-من الوثٌمة  -1-ماهً المعلومة التً تستخرجها من الشكل  -أ

 .علل سبب ظهور مرض السٌدا -3-و  -2-باستغالل شكلً  -ب

 فً الجهاز المناعً. VIHلخالٌا المستهدفة من طرف الـ الذي تلعبه اه الدور المحوري ٌانجز رسم تفسٌري تظهر ف-ج

 التمرين الثالث:

( كل من خطوط متساوٌة العمك، البؤر الزلزالٌة و مناطك تواجد البراكٌن النشطة على مستوى 1تمثل خرٌطة الوثٌمة )
 (  فً المحٌط الهادي . Tanga – Kernadecكرمادن ) -خندق طانغا

 تجاه الغرب  .( بداللة البعد عن الخندق با 1ب الوثٌمة  -( عمك البؤر الزلزالٌة )الممطع ا2ٌلخص جدول الوثٌمة )
انً على معلم متعامد و متجانس تمثل فٌه عمك البؤر  ( إلى منحنى2ـ أ ـ ترجم النتائج المحصل علٌها فً جدول الوثٌمة ) 1

 الزلزالٌة  
 بداللة البعد عن الخندق .

 ب ـ ماذا ٌطلك على هذا المنحنى ؟     
 ٌدل؟ـ حدد المٌل وعلى ماذا  2 
ٌن فً منطمة الصفائح ـ كٌف تفسر وجود البراك 3 

 ( ؟chevauchantes ) المتراكبة
 األخرى؟ـ حدد الصفٌحة التً تغوص تحت الصفٌحة  4

 علل.
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 -عن أساتذة المادة –بالتوفيق و السداد في امتحان البكالوريا 

 عمق البؤر الزلزالية)كلم( البعد عن الخندق )كلم(

1 1 
133 111 
233 211 
411 311 
533 411 
666 511 
766 611 



 .................... القسم:..............................   :اللقب..................................   :االسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رسم المنحنى البياني:

 

 

 

 

 

 

 

 



 6106الحل النموذجً الممترح لبكالورٌا تجرٌبً لدورة  

 الموضوع األول:

 اوال التمرٌن األول:

 :التعرف عن البٌانات -1 

 

 

 

 

 خماسً ببتٌد: -6-تسمٌة الجزٌئة الممثلة فً الوثٌمة  -6-0

 أولٌة، وهذا الرتباط األحماض األمٌنٌة فً سلسلة ببتٌدٌة خطٌة بروابط ببتٌدٌة فمط. المستوى البنائً لهذه الجزٌئة:-6-6

وتنشأ هذه الرابطة بٌن  4و  1ٌمكن ان تتشكل رابطة  ضعٌفة ) ال تكافؤٌة( أخرى بٌن الحمضٌن األمٌنٌٌن  ،نعم -3

  COO- +H3Nالذي تتواجد فٌه الجزٌئة لتأٌن pHحسب  أو شاردٌة(   CO…..HNبٌن )هٌدروجٌنٌة ،فمد تكون إما جذورها

 . 3الببتٌدٌة مشكلة بنٌة حلزونٌة وفمة لاعدة )ن + (( للروابط  CO…..HNأو تنشأ روابط هٌدروجٌنٌة بٌن مجامٌع )

 معادلة الكٌمٌائٌة ألماهه الخماسً الببتٌد: -أ-4

 

 نتائج الهجرة الكهربائٌة:  -ب

 نعلم ان: 

  .األحماض األمٌنٌة الحامضٌة تتعادل كهربائٌا فً األوساط الحامضٌة-

 .الماعدٌة األحماض األمٌنٌة الماعدٌة تتعادل كهربائٌا فً األوساط-

 .pH=13و فً  pH=1ال ٌوجد أي حمض امٌنً ٌتعادل كهربائٌا فً -

الوسط  pHو pHiكلما كان الفرق بٌن  ،الوسط كبٌر كانت مسافة الهجرة الكهربائٌة كبٌرة pHو pHiكلما كان الفرق بٌن  -

 صغٌر كانت مسافة الهجرة الكهربائٌة صغٌرة.

 
 : النتائج تفسٌر-ج

الوسط أكبر من  pHالن:  وذلن حسب لوة شحنتهاهجر كل األحماض األمٌنٌة إلى المصب الموجب ت : pH   =03عند الـ 

pHi البروتونات بروتون او  لألحماض األمٌنٌة فهً تسلن سلون األحماض فً األوساط الماعدٌة فتفمد 

الوسط أصغر من   pHالن:شحنتها وذلن حسب لوة تهجر كل األحماض األمٌنٌة إلى المصب السالب  : pH   =0عند الـ 

pHi  البروتونات.بروتون او لألحماض األمٌنٌة فهً تسلن سلون المواعد فً األوساط الحامضٌة فتكتٌب 

 

  ARNm-'7 منشط  ARNP 4'-ARNtانزٌم -1

  انزٌم التنشٌط -ARNr 8 -5 نٌكلٌوتٌدات حرة -2

3- ATP 6- احماض امٌنٌة غٌر منشط -9 رٌبوزوم  

4-ARNt  7-ARNpm 11- ADP  

 الترجمة-د االستنساخ -ج الهٌولى-ب النواة -أ



 : Gluو   lysالصٌغة الكٌمٌائٌة لكال من الـ  -د 

 

 ثانٌا:

 :-0-من الوثٌمة  -6-تكملة بٌانات الشكل -1

  P2ناتج  -P1        6ناتج  -E      5انزٌم  -4 ) موالع فعالة( مولع فعال -S2           3ركٌزة  -S1        2ركٌزة -1

 ( P1 +P2ناتجٌن )  نتجو  ( S1 + S2ركٌزتٌن )النه   لدٌنا   تحوٌلً:  نوع التفاعل -2

 أنواع الروابط الكٌمٌائٌة: -3

 ( H……….N( و )  H……..Oهٌدروجٌنٌة )  روابط كٌمٌائٌة ال تكافؤٌة ) ضعٌفة(:

 شاردٌة ) اٌونٌة( روابط كٌمٌائٌة ال تكافؤٌة ) ضعٌفة(:

 التخصص الوظٌفًو  النوعٌةهً  لألنزٌمات: -6-الخاصٌة المهمة التً ٌظهرها الشكل  -4

 عدد و، نوع تتابع  ألنزٌم و ذلن حسب ٌكسب بنٌة فراغٌة محددة  -0-البنائً الثالثً الذي ٌظهره الشكل ان المستوى 

  المشكلة له ولمولعه الفعال خاصة ، وهذا ما ٌمنحه خاصٌة التخصص المزدوج تجاه نوع و نوع مادة التفاعل.األحماض 

 العوامل التً تؤثر على عمل اإلنزٌمات: -أ -5

مما ٌصعب تشكٌل المعمد  حركٌة الجزٌئات )الركٌزة و اإلنزٌم ( )تمل (  تثبط : فً الدرجة المنخفضة عامل درجة الحرارة

 .ركٌزة دون تخرٌب البنٌة الفراغٌة – انزٌم

تتخرب بعض الروابط الكٌمٌائٌة الضعٌفة )الروابط الهٌدروجٌنٌة ( مما ٌؤدي الى تخرٌب البنٌة  :فً الدرجة المرتفعة

 .الفراغٌة للبروتٌن ) اإلنزٌم( و ٌفمد بذلن وظٌفٌه

بتغٌر فً درجة حموضة الوسط خاصة األحماض التً تتأثر جذور األحماض األمٌنٌة  (: pHعامل درجة الحموضة ) 

 .ركٌزة-تدخل فً تركٌب الموالع الفعالة مما ٌمنع ارتباط الركٌزة بالمولع الفعال لإلنزٌم بذلن عدم تشكٌل المعمد انزٌم 

ال ألنزٌم كولٌن: استمرار منحنى ٌدل على ان األحماض األمٌنٌة المشكلة للمولع الفع -تعلٌل استمرار منحنى األستٌل-ب

 فما فوق. 5( فً درجة الحموضة سلوكها األسٌل  كولٌن ال ٌتأثر ) ال ٌتغٌر

 التمرٌن الثانً:

 .الى الشك المشبكً )م((  Aالحوصالت المشبكٌة من النهاٌة لبل مشبكٌة )محتوى  اثر التنبٌه ٌتم إفراز  -1

 .، و ان األستٌل كولٌن مبلغ كٌمٌائً توضح ان األستٌل كولٌن ٌؤثر على الغشاء بعد مشبكً فمط -2

3- 

غٌاب  -
 Ca2+
 .( B( إلى ) Aٌمنع انتمال السٌالة العصبٌة من ) 

+Ca2وجود  -
 .( ال ٌولد سٌالة عصبٌة لبل مشبكٌة  Aفً النهاٌة مشبكٌة )

+Ca2غٌاب  -
 .( لبل التنبٌه Aفً النهاٌة ) 

+Ca2اثر تولٌد سٌالة عصبٌة لبل مشبكٌة  ٌدخل  -
( و ٌسمح بذلن افراز الحوٌصالت المشبكٌة فً الشك  Aإلى النهاٌة ) 

 المشبكً .

 ثانٌا:

 على افراز الدوبامٌن: CH Aو الـ  GABAالتأثٌر المتعاكس لمادتً الـ  -0

، حٌث ٌعمل األول على إفراز   2و ع 1و ٌتولف إفرازها على عمل العصبونٌن ع   3الدوبامٌن مادة ٌفرزها العصبون ع

على إفراز الدوبامٌن و هدا ما ٌؤدي رسالة  3فً الشك المشبكً الدي ٌمنع العصبون ع  GABAالمبلغ العصبً المثبط 

 3فٌفرز المبلغ العصبً المنشط األستٌل كولٌن فً الشك المشبكً فٌحث العصبون ع 2اإلحساس بالحزن ، اما العصبون ع

 الدوبامٌن المسؤولة عن اإلحساس بالمتعة. على إفراز المزٌد من



الذي ٌشعر بهما الشخص العادي من خالل عمل  ٌساهم اإلدماج العصبً فً أحداث التوازن بٌن المتعة و الحزن -6

، ٌعالج هذا العصبون حصٌلة  2و ع 1الذي ٌجمع رسائل التنشٌط و التثبٌط التً تصل إلٌه من العصبونٌن ع 3العصبون ع

 المسؤولة عن اإلحساس بالمتعة و الحزن.المعلومات 

 اإلدماج العصبً هو الذي ٌرالب حالة التوازن بٌن المتعة والحزن: نستنتج ان -3

التدخٌن مضر للصحة و ٌتسبب فً ظهور أمراض خطٌرة تصٌب الجهاز  :المعطٌات نستنتج ان و-6-من الشكل  -4

 السامة التً تحررها السجائر التنفسً مما ٌغٌر من مظهر الرئتٌن نتٌجة توضع المواد

نالحظ ان افراز الدوبامٌن ٌتولف على وجود او غٌاب النٌكوتٌن فكلما ازدادت  :-6-الوثٌمة  من-0-تحلٌل الشكل  -أ -5

 نسبتها ازدادت نسبة إفراز الدوبامٌن فً الجسم

 ز الدوبامٌنان النٌكوتٌن ٌؤثر على عمل العصبون المفرز للدوبامٌن بحثه على افرا نستنتج:-ب-5

 شرح عمل المشبن: -0ت

 االستمطاب إلى النهاٌة العصبٌة لبل مشبكٌة.وانعكاس  وصول موجة زوال-1

 والتحامها مع الغشاء لبل المشبكً. الغنٌة بالدوبامٌن  انتمال الحوٌصالت المشبكٌة-2

 إلى الشك المشبكً.) الدوبامٌن (  طرح محتوى الحوٌصالت -3

، مما ٌؤدي الخاصة به على الغشاء بعد المشبكً الغشائٌة  على المستمبالت المفرزاالدوبامٌن  تثبٌت محتوى الحوٌصالت -4

 .المتعة(-إلى انفتاح المنوات الكٌمٌائٌة بذلن تولٌد السٌالة العصبٌة بعد مشبكٌة  ) اإلحساس بالسعادة 

كسٌداز، ٌؤدي الى انغالق المنوات الكٌمٌائٌة ، بذلن تولف انتمال السٌالة بتدخل انزٌم أحادي أمٌن ا تفكٌن المبلغ الكٌمٌائً-5

 العصبٌة.

 الفرضٌات: -6-ت

 دوبامٌنلتوجد مادة تحث على تنشٌط عمل الحوٌصالت وبالتالً افراز غزٌر  :-0-فرضٌة 

 توجد مادة تؤثر على انزٌم المفكن للدوبامٌن فتمنع تفكٌكه :-6-فرضٌة 

 توجد مادة تمنع إعادة امتصاص الدوبامٌن من الشك المشبكً :-3-فرضٌة 

النٌكوتٌن ٌثبط عمل انزٌم أحادي امٌن اكسٌداز مما ٌمنع تفكٌن الدوبامٌن فٌبمى مثبت على  كٌفٌة تأثٌر النٌكوتٌن:

لعصبٌة وهذا ما ٌسبب المستمبالت الغشائٌة بعد مشبكٌة وهذا ما ٌبمً المنوات الكٌمٌائٌة مفتوحة، ومنه عدم تولف السٌالة ا

 ادمان. ياختالل التوازن النفسً للفرد و ٌصبح بذلن غٌر لادر على التخلً عنها فهً تحدث نوعا من التبعٌة ا

 التمرٌن الثالث : 
 تحلٌل المنحنى-0

 .م مول/ل  225م مول/ل الى  251فً الوسط  من  O2تركٌز الـ  تنالص: نالحظ  : فً الظالم 5الى  1من الزمن 

 .م مول/ل 351م مول/ل الى  225فً الوسط من  O2تدرٌجً لتركٌز الـ  تزاٌد: نالحظ  : فً الضوء 05الى  5من  الزمن

 م مول/ل 325م مول/ل الى  351فً الوسط من  O2تركٌز الـ  تنالصنالحظ  : فً الظالم : 61الى  05من  الزمن

 التنفس.ظاهرة هً :  الظاهرة التً حدثت فً الظالم
المطروحة فً التركٌب الضوئً أكبر من  O2)كمٌة الـ  التركٌب الضوئً والتنفسظاهرتً  التً حدثت للضوء: الظواهر

 ( ، مردود ظاهرة التركٌب الضوئً اكبر من مردود التنفس(الكمٌة الممتصة فً التنفس
  :تالمعادال

 
 
 
 
 
 
 



 (:6التحلٌل الممارن لمنحنًٌ الشكل )-3

 فً النهار.وتنغلك فً اللٌل كون الثغور الورلٌة تنفتح فً اللٌل  CO2النباتات الشحمٌة متص ت :ٌةالفرض-4

 :(6( من الوثٌمة )0المعلومات المستخرجة من الشكل ) –أ -5

 .من الوسط الخارجً الى الورلة CO2الـ و ٌنفذ تنفتح الثغور الورلٌة فً اللٌل -

 .على مركب ثالثً الكربون مشكال مركب رباعً الكربون CO2ٌتثبت هذا الـ -

 ٌخزن هذا االخٌر فً فجوة طٌلة اللٌل -

 .الكربون االولً ثالثً ومركب CO2الرباعً من الفجوة وٌتفكن الى  فً النهار ٌخرج هذا المركب-

الى الصانعة الخضراء وبالتحدٌد فً الحشوة لتستمر المرحلة الكٌموحٌوٌة لظاهرة التركٌب الضوئً  Co2ٌدخل الـ -

 المادة العضوٌة. وتركٌب 

الثغور الورلٌة تنفتح فً ن أل عند النباتات الشحمٌة ٌمتص فً اللٌل CO2هو ان الـ  بمة،اتم التأكد من الفرضٌة الس نعم –ب 

 هذه الفترة وتنغلك فً النهار.

 الضوئً.هً المرحلة الكٌموحٌوٌة لعملٌة التركٌب  المرحلة النالصةتكملة  –ج 

 :والمادة العضوٌة C4تركٌز الـ تطور المنحنٌات  –د 

 

 
 

 النباتات الشحمٌة )الصبار( العاديالنبات الٌخضوري  

 1بٌن ز =  فً اللٌل ما

 64ز =   و 06ال 

 36الى  

 CO2كمٌة الـ  انعدامنالحظ 

 الممتصة من الوسط

الممتصة من الوسط لتصل  CO2نالحظ تزاٌد كمٌة الـ 

ثم تتنالص تنالص تدرٌجً لتصل ( و إ  5 ) لٌمة عظمى

نالحظ تنالص ثم  36او ز =  12و إ عند ز =  3.5الى 

لحظً و فوري و مباشر لٌعود الى الحالة االصلٌة عند 
  .نفس الزمن

 

 فً الضوء ما بٌن

 :64الى  06ز =  

فً  CO2نالحظ تزاٌد كمٌة الـ 

 الوسط لٌصل لٌمة عظمى عند

ثم تتنالص لتعود الى ( وإ  1) 

 .  24الحالة االصلٌة عند ز = 

 الممتصة من الوسط  CO2كمٌة الـ  انعدام نالحظ 

 

 النباتات الشحمٌةوٌكون باللٌل عند النباتات الٌخضورٌة العادٌة، ٌكون فً النهار عند  CO2عملٌة تثبٌت الـ  نأ االستنتاج:



 الموضوع الثانً :

 التمرٌن االول 

 :اوال

   Luciférine + ATP + O2 + luciféraseٌجب توفٌر كال من : انزٌم   شروط اصدار اإلضاءة: -0 

         E+ S1+S2              ES1S2 +O2            ES1S2S3           E + P:نمذجة التفاعل -2

 تحلٌل المنحنى: -6-0

 كبٌر ازدادت وبسرعة معها اإلضاءة )التأللؤ لبٌولوجً( ATPكلما كان تركٌز الـ : 511حوالً -1من التراكٌز  

 .تزاٌدت لكن بكمٌة صغٌرة شدة التأللؤ لبٌولوجً حتى تستمر ATPكلما كان تركٌز الـ  فما فوق: 511من حوالً  التراكٌز

نزٌمات الحرة فً انشغال كل الموالع الفعالة لألنزٌمات و غٌاب ال: الى المنحنى فً التراكٌز العالٌة ٌعود استمرار-6-6

 بالتشبع اإلنزٌمً فرالوسط و هذا ما ٌع

 

 إلى طالة ضوئٌة )اإلضاءة(. ATP: تحوٌل الطالة المابلة لالستعمال الـ نوع التحول الطالوي-6-3

  ثانٌا:

 :  تفسٌر النتائج . 0 -0-

 .(1)الخطوة  ستهالكه من طر  الخلٌة لهد  هدم الغلوكوزالراجع  O2تركٌز الـ تنالص  :-0-المرحلة 

 .لهدم الجلوكوز لمٌتوكوندرياستهالكه من طر  اعدم ٌعود الى  O2تركٌز الـ  عدم تنالص :-6-المرحلة 

 المٌتوكوندري لهدم حمض البٌروفٌن. راجع الستهالكه من طر  O2الـ  تنالص تركٌز :-3-المرحلة 

 :  3و  6ممارنة المرحلتٌن  .0-6

  O2 الـبوجود  3اما فً المرحلة  O2لم ٌتنالص تركٌز الـ  المٌتوكوندري و الغلوكوز،  O2بوجود الـ  2فً المرحلة 

 فً الوسط. O2تنالص تركٌز الـ  فنالحظالمٌتوكوندري  و وحمض البٌروفٌن

 

  .ولٌس الغلوكوز حمض البٌروفٌنالمستعملة مباشرة من طرف المٌتوكوندري هً  ٌةمادة االٌضال االستخالص:

بمرحلة تدعى  حمض البٌروفٌنإلى  فً الهٌولى تفكن الغلوكوز وأتحول  :والغلوكوز حمض البٌروفٌن العاللة بٌن.0-3

 التحلل السكري 

  :اإلجمالٌة لتخلل السكريالمعادلة 

 
 

 

 

حمض البٌروفٌن داخل جزٌئة واحدة مصٌر  اظهار.0-4

  :العضٌة

 

 ل الطالة الكٌمائٌة ٌهو استمرار تفككه من اجل تحو

الى طالة )حمض البٌروفٌن(  فً المادة األٌضٌةالكامنة 

و على مركبات طالوٌة  ATPكٌمائٌة لابلة لالستعمال 

TH.H+  
. 

 

 

 

 



-6-: 

العاللة بٌن تطور تركٌز  -0
+H   فً الوسط و انتاج الـATP 6و تولفه فً ز 6وز 0بٌن الزمنٌن ز: 

الموضحة  الخارجً عبر السلسلة التنفسٌة  من المادة األساسٌة إلى الوسط H+ الى تدفك  ATPٌعود انتاج الـ  :6وز 0بٌن ز

 +H فٌشكل تدرج فً التركٌز  -4-فً الوثٌمة 
التً تعود إلى المادة األساسٌة عبر الكرٌة المذنبة مما ٌؤدي إلى تركٌب الـ 

ATP  . 

ٌصبح الغشاء الداخلً نفوذ للبروتونات مما ٌؤدي إلى غٌاب تدرج بروتونات على  FCCPمادة الـ عند إضافة  :6بعد ز

 من طرف الكرٌة المذنبة. ATPجانبً الغشاء، وبالتالً عدم تركٌب الـ 

 الغشاء الً للمٌتوكوندري:تفسٌر تطور تركٌز األكسجٌن و عاللته بوظٌفة  -2

 

لحظة إضافة  0ز
+NADH.H 

سرعة انخفاض األكسجٌن فً الوسط ، نفسر ذلن بانتمال االلٌكترونات من تزداد   :

NADH.H+ 
  H2Oالذي ٌرجع الى    O2المشكلة للسلسلة التنفسٌة إلى المستمبل األخٌر ) النهائً (عبر النوالل لإللٌكترونات 

 وبالتالً انخفاض تركٌزه فً الوسط.

 

 ADPلحظة إضافة  6ز
من طرف  ATPـ نفسر ذلن بسرعة تركٌب ال، األكسجٌن فً الوسطتزداد سرعة انخفاض   :

  . O2، ٌؤدي ذلن إلى زٌادة عمل ) نشاط( السلسلة التنفسٌة واستهالن لـ  ADPالكرٌات المذنبة انطاللا من 

 

 KCNلحظة إضافة  3ز
فً الوسط، نفسر ذلن بعدم نشاط السلسلة التنفسٌة نتٌجة كبج ) تثبٌط( ٌبمً تركٌز األكسجٌن ثابت  :

 .  T6نالل االلٌكترونً 

 الفسفرة التأكسدٌة :ATPاسم اآللٌة التً أدت إلى تشكل الـ -3

 المعادلة:

RH2  +  ADP  + Pi  + 1/2O2                 R  + ATP  + H2O 

  الثانً:التمرٌن 

 تفسٌر النتائج:-0

(  LB)نوعٌة تجاه  المضافة CBAوهذا راجع إلى ان األجسام المضادة ضد  GRMلم ٌتم تركٌب األجسام المضادة ضد  :-0-

 . GRMو الصاءها مما أدى الى عدم انتاج األجسام المضادة ضد الموجودة فً الوسط  LBلامت بإبطال مفعول اللمفاوٌات 

 

(  LT)نوعٌة تجاه  المضافة H2Bإلى ان األجسام المضادة ضد  وهذا راجع GRMٌتم تركٌب األجسام المضادة ضد  :-6-

انتاج األجسام المضادة ضد المحسسة و المسؤولة عن  LB لم ٌبطل مفعول  و،و الصاءها LTلامت بإبطال مفعول اللمفاوٌات 

GRM . 

و بالتالً المدرة على إفراز األجسام  LBو  LT اللمفاوٌات )أنماط( كل لمات لم ٌتم اخضاعه ألي معالجة ٌدل على توفر :-3-

 المضادة.

 3و  2هً مصدر األجسام المضادة حٌث ان وجودها فب الوسطٌن  LB: هً ان الـ  النتٌجة التً تؤكدها هذه التجربة-2

 . GRMسمح بإنتاج اجسام المضادة ضد 

 :تفسٌر النتائج -أ-3

 واجسام مضادة تواجدت فً الرشاحة EVBبٌن محددات المستضد  ارتباط نوعًظهور لوس الترسٌب ٌدل على  :-0-الوسط

 . LBمن طرف الخالٌا  إنتاحهاتم 

و هذا لغٌاب الخالٌا المسؤولة عن فً الرشاحة األجسام المضادة  تواجدعدم عدم ظهور لوس الترسٌب ٌدل  :-6-الوسط 

 . LBانتاج الجسام المضادة 

واجسام  Pokweedبٌن محددات المستضد التوكسٌن النباتً  ارتباط نوعًظهور لوس الترسٌب ٌدل على  :-3-الوسط 

 . Mو  LTبالتعاون مع  LBمضادة تواجدت فً الرشاحة تم إنتاحها من طرف الخالٌا 

  ةــــــــــــــــــــالنوعٌتحدٌد الخاصٌة المناعٌة :  -ب-

 

 



 التعلٌل: 

الذي أدى إلى  EVBارتبطت فمط بمحددات -1-المنتجة فً وسط الزرع  EVBاألجسام المضادة ضد محددات فٌروس -

  -1-بمحددات التوكسٌن النباتً وهذا لغٌاب لوس الترسٌب فً الوسط انتاجها، فً حٌن لم ترتبط 

الذي أدى  Pokweedارتبطت فمط بمحددات -3-التوكسٌن النباتً المنتجة فً وسط الزرع األجسام المضادة ضد محددات -

 .-3-وهذا لغٌاب لوس الترسٌب فً الوسط EVBفٌروس إلى انتاجها، فً حٌن لم ترتبط بمحددات 

 :-3-الوثٌمة  من-0-المستخرجة من الشكل  المعلومة-أ-4

 LT4تتنالص لدٌه الخالٌا اللمفاوٌة  VIHان الشخص المصاب بفٌروس 

، كما ٌمتلن  CD4جزٌئات غشائٌة من النمط  LT4تمتلن الخالٌا اللمفاوٌة  :3و6ظهور مرض السٌدا باستغالل لشكلً -ب-4

ٌؤدي  VIHلـ  GP120مع  LT4لـ  CD4، و وجود التكامل البنٌوي بٌن  GP120جزٌئات غشائٌة من النمط  VIHفٌروس 

.و بما ان هذا الفٌروس هو من الفٌروسات الرجعٌة، فإنه ٌتكاثر ) دورة حٌاته(  LT4إلى استهداف هذا األخٌر للمفاوٌات 

فٌتسبب فً هدمها، مما ٌؤدي إلى تنالصها فً العضوٌة إلى ان تصل إلى حد ادنى  ( LT4داخل هذه الخلٌة المضٌفة  ) 

مم211حوالً 
3 

 رضة لألمراض االنتهازٌة، بالتالً صبح عبذلن ت المناعٌة  االستجابةتصبح العضوٌة بذلن غٌر لادرة على ف

 ٌصاب الشخص بالسٌدا.

 فً الجهاز المناعً: LT4رسم تفسٌري ٌظهر الدور المحوري للخالٌا -ج-4

 

 



 
 

 

 

 التمرٌن الثالث:

 الرسم البياني:-أ -0
 بمخطط بنٌوف. :ٌدعى هذا المنحنى-ب-1

 إما اسماط النماط من المنحنى البٌانً او استخدام لٌم لحساب المٌل: -2

 ) لتسهٌل العملٌة ( الجدول المعطى

 

000-100/600-133 =1 

  ° 40=  بتحوٌل تكون زاوٌة المٌل

 وجود غوص صفٌحة تحت صفٌحة أخرى، أي  ٌدل على

 .(الهند أسترالٌةصفٌحة الهادي وصفٌحة صفٌحتٌن )بٌن  حركة تمارب

 

3- 

 تحت  غوص الصفٌحة المحٌطٌةٌؤدي إلى تصادم الصفٌحتٌن  -

 ( إلى إحداث تصدعات والفوالك )تشمماتٌؤدي ذلن  الصفٌحة المارٌة

 (تصعد شالولٌا)الماغما  بذلنوصعود  (المتراكبة للصفٌحة البرنس اللٌتوسفٌري) كما ٌؤدي انصهار الصخور فً األعماق-

 . إلى السطح فتشكل براكٌنالتشممات عبر 

 .اكثر كثافةألنها ) المارٌة( الهند أسترالٌة صفٌحةأسفل  )المحٌطٌة( تغوص صفٌحة الهادي-4

 البعد عن الخندق باتجاه الغرب)كلم( غرب شرق 
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