
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الرائد بعرير محمد ثانوية              مديرية التربية لوالية المسيلة 

 العربي

  بعين الملح               التجريبي التعليم الثانوي امتحان بكالوريا 

 6102دورة: ماي              تجريبية العلوم الالشعبة: 

 

 د 01 سا و 10 المدة:              اختبار مادة: علوم الطبيعة والحياة                                         

 على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:

 الموضوع األول

 

 (قاط ن 7 ) : األولالتمرين 

 اإلنزيمات دورا أساسيا في تحفيز التفاعالت الحيوية. تلعب

 فوسفات.  -6غلوكوز  إلى ةالخليفي يتحول الغلوكوز  -1

الخاليا يضية الممكنة للغلوكوز في ( الطرق األ1تمثل الوثيقة )
 الكبدية.

كل إنزيم من االنزيمات: حفزه يحدد نوع التفاعل الذي  -أ
 فوسفوغليكوايزوميراز.و الهكسوكيناز، فوسفوغليكوميتاز

 علل إذن أن لإلنزيم تأثير نوعي. -ب

 .(2) ( والتفاعل1برسم تخطيطي كل من التفاعل ) وضح -ج

)التحلل المائي( يتواجد  اإلماهةإنزيمات أحد  الكيموتربسين -2
. حمض أميني 241يتكون من و في العصارة البنكرياسية

 من الجهة الحمضيةالببتيدية  ةبطاالريعمل هذا اإلنزيم على كسر 

 لبعض األحماض األمينية.

 .Bو المجموعة  Aاإلنزيم هما: المجموعة تدخل في تركيب نميز مجموعتين من األحماض األمينية 

 األمينية يصبح اإلنزيم غير قادر على االرتباط بمادة التفاعل.أحد أحماضها إذا تغيرت : Aالمجموعة  -

ثالث أحماض أمينية )االسبارتيك، الهستدين والسيرين( نجدها في موضع متماثل عند بقية  : تضمBالمجموعة  -
ال يتم ولكن مادة التفاعل -تشكل المعقد إنزيمي هنإاألحماض األمينية الثالثة فأحد هذه ، إذا تم تغيير اإلماهةإنزيمات 

 ة مادة التفاعل.ماهإ

 ؟ حدد دور كل مجموعة.Bو المجموعة  Aالمنتمية للمجموعة  األمينية كيف نسمي األحماض -أ

 ؟A+Bكيف نسمي مجموع  -ب

ب( فيما يخص  -1هي المعلومة اإلضافية و المكملة لتلك التي توصلت إليها من خالل إجابتك على السؤال ) ما -ج
 التأثير النوعي لإلنزيم.

لكنه ال يسبب أي تحول لهذه   جزء من مادة تفاعل إنزيم الكيموتربسين،تملك بنية فراغية مماثلة ل TLCCجزيئة  -3
 .الجزيئة

 

 (1الوثيقة )

 (2الوثيقة )



 

 

 .TLCC( نتائج نشاط إنزيم الكيموتربسين في وجود وفي غياب جزيئات 2الوثيقة ) ىيوضح منحن

 (. ماذا تستنتج؟2قدم تحليال مقارنا لمنحنيات الوثيقة ) -أ

 فسر النتائج المالحظة. -ب

طوال مدة  TLCCعلل ثبات تركيز كل من الكيموتربسين والــ  -ج
 التجربة.

 من خالل ما توصلت إليه من هذه الدراسة ومعارفك المكتسبة: -4

 لإلنزيم. اأعط تعريفا عام -أ 

 حدد ضمن جدول بعض أوجه التشابه واالختالف لإلنزيمات. -ب 

 

 ( نقاط 5 : ) التمرين الثاني

بهدف دراسة مصدر االستجابة بعد 
المشبكية نُجري مجموعة من التجارب 

 .(1على البنيات الممثلة في الوثيقة )

( ثم في 1نُحدث تنبيها فعّاال في )ت -1

(. النتائج المحصل 3( ثم في )ت2)ت

( a ،b، cعليها مبيّنة في التسجيالت )

 .(2من الوثيقة )

 

 
 إجابتك.  علل .(a، b ،cتعّرف على التسجيالت ) -أ

 (.2( )م1استنتج طبيعة المشبكين )م -ب
 ( لوحظ ما يلي: 3بتتبع تركيز بعض الشوارد في العصبون )ع -2

 (.1أثناء انتقال السيالة عبر المشبك )م Na+ارتفاع التركيز الداخلي لشوارد 
 (.2أثناء انتقال السيالة عبر المشبك )م K+وانخفاض التركيز الداخلي لشوارد  Cl-ارتفاع التركيز الداخلي لشوارد 

 (.2( من الوثيقة )b و aباستغالل هذه المعطيات اشرح مصدر التسجيلين ) -
        ( وآخر 1تنبيه فعّال في نفس الوقت في )ت عند إحداث (1Oمثّل التسجيل الذي يمكن الحصول عليه في ) -3

 علّل إجابتك.(. 2في )ت
 

 

 (1الوثيقة )

 01من  2صفحة 

 (2الوثيقة )

 8من  2صفحة 

 8من  0صفحة 

 (2الوثيقة )



 

( )يفصلهما 1تنبيهين فعّالين متقاربين جدا في )تعند إحداث  (1Oمثّل التسجيل الذي يمكن الحصول عليه في ) -4
 ملي ثانية(. علّل إجابتك. 5أقل من 

في مستوى  البيانات الظواهر البيوكيمائية التي تحدثكافة مما سبق ومن معلوماتك مثّل برسم تخطيطي عليه  -5
 (.2عو  1ع( إثر التنبيه الفعّال في )2مو  1م) ينالمشبك

 

 ( نقاط 8 ) : لثالتمرين الثا

لمعرفة مراحل و آليات هذه الوظيفة التي تحدث  .تؤدي وظيفة حيوية هامةالنباتات الخضراء كائنات ذاتية التغذية 
 ، نجري الدراسات التالية:اليخضوريةعلى مستوى الخاليا 

I- وسط  في الخلية( وحيد أخضر طحلب(الكلوريال  استنبات تم 
 لهذا أضيف( 16O2Hخفيف ) أكسجين ذو ماء على يحتوي مغذي

16 خفيف أكسجين من يتكون غازي الوسط مزيج
2O وأكسجين 

18  (مشع) ثقيل
2O متساوية بنسب. 

مختلفة   تجريبية شروط في و الوسط في الغازين كمية نقيس
 (.1النتائج المحصل عليها مبينة في الوثيقة )ظالم (  / )ضوء

16  الغازين تركيز تطور فسر - 1
2O   18و

2O.  

( مرحلة هامة لظاهرة حيوية تحدث على 1توضح الوثيقة ) - 2
 .مستوى الصانعات الخضراء

 .معادالت ( 3بمعادالت كيميائية ) هاثم لخص ها،سم هذه المرحلة وحدد مقر  -

II -  انزيمRubisCO  بروتيني موجود  ثنائي الفوسفات كربوكسيالز أكسيجيناز( معقد 5.1)ريبولوز            
            aKD 54 وزنها في الصانعات الخضراء فقط و هو يتشكل من تجمع تحث وحدتين، إحداهما كبيرة

(aKDو األخرى صغيرةي= ك ،)وزنها لودالتون aKD 14.5. نجري التجربة التالية: لتحديد مقر تواجد هذا اإلنزيم 

. النتائج المحصل عليها ياالكروماتوغراف تقنيةم يتم فصلها بثتستخلص بروتينات الصانعات الخضراء لورقة السبانخ، 
 مثلي 2العمود رقم  بروتينات الصانعات الخضراء. يمثل 1( حيث: العمود رقم 2ممثلة في الشكل )أ( من الوثيقة )

 بروتينات الستروما )الحشوة(. يمثل 3العمود رقم و ،بروتينات التالكوئيدات

 

 في الصانعة الخضراء. علل إجابتك؟ Rubiscoنزيم االحدد مقر تواجد  -1

 نجري التجربة التالية:Rubisco  نزيم االلتحديد دور  -2

 

 

 

 8من  3صفحة 

 (1الوثيقة )

 (2الوثيقة )

 (1الوثيقة )



 

 APG)كربون مشع(. نقيس خالل مدة التجربة تراكيز الـ  CO14 2يحتوي في وسط مناسب توضع أشنة خضراء 
وسط  )ريبلوز ثنائي الفوسفات( حيث التراكيز يعبر عنها باإلشعاع المقاس. Rudip)حمض فوسفو غليسيريك( و 

 .2CO الزرع معرض لإلضاءة مع توفير

 (.2لوثيقة ))ب( من ا الشروط التجريبية و النتائج المحصل عليها ممثلة في الشكل

 (.2)ب( من الوثيقة ) حلل النتائج المحصل عليها في الشكل -أ

و إنزيم    2COهي الفرضية التي تقترحها لتفسير التسجيل المحصل عليه في وجود كل من الضوء و  ما -ب
Rubisco. 

 .Rubiscoبإنزيم  Rudipو  APGحدد عالقة المركبين  -ج

 غير فعال. Rubisco ( و ذلك في وجود إنزيم2)ب( من الوثيقة ) في الشكلقدم تفسير للنتائج المحصل عليها  -د

من خالل المعلومات التي توصلت إليها و معلوماتك المكتسبة، ما هي المرحلة التي تتطلب تدخل إنزيم  -هـ
Rubisco.وضح ذلك بمعادلة كيميائية بسيطة ، 

 

 التجربة التالية:  للتعرف على تسلسل تفاعالت المرحلة  المدروسة نجري   -3

المشع. نجري تحليل مقارن للمركبات التي يظهر  2CO 14نضع معلق األشنة الخضراء في الضوء و نزوده  بغاز
 .)السكريات السداسية(  Hexosesو  Rudipو   APGالمشع مثل  2COفيها اإلشعاع و التي تعبر عن دمج 

 (.  3)الوثيقة تركيز الجزيئات العضوية المترجمة بمنحنيات  اشرح تغيرات ،( و معارفك3عتماد على الوثيقة )باال -

عليه الخطوة التي يتدخل  تحدث خالل المرحلة المدروسة، مبرزا أنجز مخطط تبين فيه الظواهر الكيميائية التي -4
  Rubiscoنزيم اال افيه

 

 

 

 

 

  

 8من  4صفحة 

 (3الوثيقة )



 

 الموضوع الثاني

 نقاط (  8: )  التمرين األول

 :التالية دراسة النشاطات على نعتمد لالستعمال قابلة طاقة إلى الكامنة الكيميائية الطاقة تحويل آليات على للتعرف

I-1- الخبز. خميرة فطر على دراساته خالل باستور عليها تحصل تجريبية نتائج (1الوثيقة ) تمثل 

 التجربة
مدة التجربة 

 )أيام(
 مردود إنتاج الخميرة الخميرة المشكلة )غ( المحلول الزراعي )مل(حجم  أكسجين الوسط

 2.244 2.44 222 غني 3 1

 2.213 1.99 3222 أقل غنى 9 2

 2.229 1.36 3222 فقير 19 3

 2.226 2.25 3222 معدوم 92 4

 

 (.4و  1)  التجربتين في الوسط تهوية شروط بداللة الخميرة إنتاج مردود بين قارن -أ

 مع كتابة المعادلة االجمالية لكل ظاهرة. المردود ذاه عن المسؤولتين البيولوجيتين الظاهرتين أذكر -ب

 الفطر لخاليا اإللكتروني بالمجهر الفحص سمح -2
    )أ(  الشكلين إنجاز من (4و  1) الوسطين من ةالمأخوذ

 (.2و )ب( الممثلين بالوثيقة )

          الفطر منه أُخذ الذي الوسط إلى شكل كل أنسب -أ
 .العناصر المرقمة على تعرفثم 

        )س( العنصر بنية فوق ما تخطيطي برسم مثل -ب
 .4))و (1) في الوسطين

 .للفطر والبنية الخلوية الغلوكوز هدم ونمط الوسط تهوية بين عالقة توجد أنه بين -ج

 . 3صر على مستوى العنـ تشترك الظاهرتين المدروستين في مرحلة تحدث 3

 الذي يلخصها. أكتب التفاعل الكيميائيسم هذه المرحلة، و -

II- الـ إنتاج شروط بعض لتحديد ATP التالية جاربالت على نعتمد العنصر )س(  داخل: 

من  وخال NADH.H+ و 2FADH مرجعة بمركبات غني ميتوكوندريات من معلق تحضير تم :األولى التجربة
  :التالية التجريبية الظروف وفي الوسط في  ATPالـ وإنتاج H+ تركيز تطور تتبع تم. األوكسجين

 .باألوكسجين غني محلول للوسط أضيف:  1t الزمن في -

 . H+ للبروتونات اذنفو للميتوكوندري الغشاء الداخلي تجعلالتي   FCCPمادةللوسط ال ضيف: أ 2t الزمن في -

 . عليها المحصل ( النتائج3)  )أ( من  الوثيقة الشكل يبين

 (. H+ لبروتوناتنفوذ ل للميتوكوندري الخارجي الغشاء:  مالحظة)

 متتالية إضافات بعد الوسط في تركيزه تتبع وتم، باألوكسجين غني وسط في ميتوكوندريات وضعت : الثانية التجربة
 .عليها المحصل والنتائج التجريبية ( المعطيات3) يبين الشكل )ب( من الوثيقة .المواد من لمجموعة

 الغشاء المستوى على والثانية األولى التجربتين في المستعملة المواد تأثير ( مواقع3) الشكل )ج( من الوثيقة يبينكما 
 .للميتوكوندري الداخلي

 

 8من  5صفحة 

 (1الوثيقة )

 (2الوثيقة )



 

 (.3)أ( من الوثيقة )حلل الشكل  -1

 (أ) ينالشكلبنتائج  باألستعانة -2
 وبتوظيف( 3) الوثيقةمن ج( )و

 تطور بين العالقة ربط، امكتسباتك
 وإنتاج الـ الوسط في  H+تركيز

ATP  1 الزمنين بينt 2 وt وتوقفه 
 .2t الزمن بعد

 األوكسجين تركيز تطور فسر -3
في الشكل )ب(، واستخلص تأثير 

 .KCNمادة الـ 

 الـ تشكل إلى أدت التي اآللية سم -4
ATP كميائية لةبمعادووضحها   ؟. 

( 3) الوثيقة معطيات من انطالقا -5
 .المدروسة اآللية يوضح اوظيفي اتخطيطي ارسم أنجز ،معارفكو

 

 نقاط ( 7التمرين الثاني : ) 

I- ي إطار دراسة االنتقاء النسيلي للخاليا اللمفاوية فB  التي تعتبر مصدر األجسام المضادة، نجري تجارب على

النسيلي، كل خلية لمفاوية  (. حسب نظرية االنتقاء1)الوثيقة  A، غير محصنة ضد مولد الضد Sفئران من الساللة 

 مستعدة للتدخل ضد مولد ضد نوعي حتى قبل أن تتعرض له.

باالعتماد على الوثيقة  -1

 ( علل ما يلي:1)

 Bيمكن للمفاويات  -أ

االستجابة ضد مولد الضد 

A .حتى قبل أن تلتقي به 

تمتلك  Bاللمفاويات  -ب

مستقبل على سطح 
 أغشيتها.

االستجابة المناعية  -ج
 نوعية.

 

 

 التجارب التالية:لتحديد الظواهر المسئولة عن إنتاج األجسام المضادة األكثر فعالية أجرى الباحثون  -2

تم حقن فئران بمادة كيميائية معروفة من طرف الجهاز المناعي كمولد ضد غريب. يتميز هذا المستضد بعدة محددات 
مولد الضد. تقتل الحيوانات على فترات مختلفة بعد الحقن، وتشرح عقدها اللمفاوية وتجعل على اتصال مع 

 قون. نتائج هذه التجربة ممثلة في الجدول التالي:التي تعرفت على مولد الضد المح Bاللمفاويات 

 

 

 

 01من  7صفحة 

 8من  6صفحة 

 (1الوثيقة )

 (3الوثيقة )



 

الزمن بعد حقن مولد 
 الضد )باأليام( 

 مظهر العقد اللمفاوية
عدد النسيالت المختلفة 

 المكشف عنها Bللمفاويات 
 فعالية االستجابة المناعية 

 متوسطة 11 بداية التضخم 5

 جيدة جدا 2او  1 تضخم كبير 11

 

 اشرح سبب تضخم العقد اللمفاوية المبين في الجدول أعاله. -أ

 أيام من حقن المستضد؟  5بعد  Bإلى ماذا يرجع عدد نسيالت اللمفاويات  -ب

 أيام بعد حقن المستضد. 11المكتشفة خالل  Bاقترح فرضية تفسر بها انخفاض عدد نسيالت اللمفاويات  -ج

 

II- ( 3تبين الوثيقة ) )العالقة الوظيفية بين اثنين من الخاليا ) س و ص

 المشاركة في تحريض استجابة مناعية نوعية.

 تعرف على الخليتين س وص مع كتابة البيانات المرقمة. -1

 دور الخلية س موظفا الخطوات  أ، ب، ج، ود من الوثيقة ما هو  -أ -2

(3.) 

 تدخل الخلية ص في إنتاج األجسام المضادة.تكيف  -ب

      دور األجسام المضادة المتدخلة اشرح  ،بواسطة رسم تخطيطي -3

 (.3في االستجابة المناعية المدروسة في الوثيقة )

 

 

III-  إن المرض المسمىDCIS-X  من األمراض الوراثية الخطيرة التي تصيب بعض الفئران بحيث تصبح عرضة

لبعض األمراض االنتهازية، كما يالحظ نقص كبير في كمية األجسام المضادة وعدد اللمفاويات عند تعرضها لبعض 
 (.4المستضدات. لتوضيح سبب ظهور المرض نقدم الوثيقة )

على مستوى الخلية  ( الخلل المالحظ4استخرج من الوثيقة ) -1

 المناعية للفأر.

اشرح تطور المظهر البنيوي للخلية المناعية عند الفأر السليم  -2

 .2والسهم المشار إليه بالرقم  1والعنصر  IL2مبرزا العالقة بين 

ال  1عند إصابة الفأر السليم بمولد ضد معين فان العنصر -3

 من الخاليا المناعية. يتشكل إال عند نسبة قليلة

 ما هي الخاليا المعنية؟ وماذا تستنتج من ذلك؟ -أ

 ؟1ما هي أنواع الخاليا المناعية التي يمكنها تشكيل  العنصر  -ب

ر أبين سبب قلة األجسام المضادة والخاليا اللمفاوية عند الف -ج

 المصاب.

 

 

 

 

 8من  7صفحة 

 (2الوثيقة )

 (3الوثيقة )

 (4الوثيقة )



 

 ( نقاط 5 ) التمرين الثالث

األرضية من صفائح تكتونية تتكون القشرة 
 (1)تمثل الوثيقة  .تكون في حالة غير ثابتة

مقطعا في جزء من الكرة األرضية يبين 
العالقة بين أربع صفائح تكتونية )أمريكا 

 الفيليبين(. الهادي،المحيط الجنوبية، النازكا، 

 .4إلى  1من  البيانات المرقمةأكتب  -1

ية التي تعرف على أنواع الصفائح التكتون -2
 .(1)تظهرها الوثيقة 

حدد مميزات   (1)باالعتماد على الوثيقة  -3
حدود هذه الصفائح التكتونية والبنيات 

 .الجيولوجية المرتبطة بهذه الحدود

 

 

تسجيالت حاالت الشذوذ  (2)تبين الوثيقة  -4
المغناطيسي )االختالل المغناطيسي( األرضي 

المحيط فيحة صفي مستوى الظهرة التي تفصل 
 الهادي عن صفيحة النازكا.

حلل منحني التسجيل المغناطيسي لقاع  -أ
 المحيط.

الشذوذ المغناطيسي  ىبين أن نتائج منحن -ب
 .لقاع المحيط تؤكد حركة الصفائح التكتونية

 دعم إجابتك برسم تخطيطي.

 

 

 

سمحت دراسة عمق البؤر الزلزالية على مستوى المقطعين ) س ، ع ( ، )ص ، ل ( من إنجاز المنحنيين  -5
 (.3)الممثلين بالوثيقة 

 

قارن بين نتائج التسجيلين  -أ
 .  3الموضحين في الوثيقة 

 ماذا تستنتج ؟ -ب

 

 

 

 

 ىــــــــانته 01من  01صفحة 

 بالتوفيق

 (1الوثيقة )

 (2الوثيقة )

 (3الوثيقة )

 األستاذ: بن خريف مصطفى ىـــانته 8من  8صفحة 
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 ثانوية الرائد بعرير محمد العربي                    التصحيح النموذجي                        بكالوريا تجريبي  

 المسيلة -عين الملح                                                             6102دورة ماي 
 الموضوع األول

 ( نقاط 7 : ) التمرين األول

 العالمة اإلجابة

 .................................................................................................................تحديد نوع التفاعل -أ-0
 (فسفرةتحويل )التفاعل المحفز بإنزيم الهكسوكيناز:  -
 التفاعل المحفز بإنزيم فوسفوغليكوميتاز: تحويل -
 التفاعل المحفز بإنزيم فوسفوغليكوايزوميراز: تحويل -

 ........................................................................................................تعليل التأثير النوعي لإلنزيم -ب
 ". نوع التفاعليتميز االنزيم بتأثير نوعي اتجاه "

 ....................................................................................................................................التعليل
فوسفات(  6 –نفس مادة التفاعل )غلوكوز  فوسفوغليكوميتازو فوسفوغليكوايزوميراز، لكل من االنزيمين 3و 2في التفاعلين  

 زيم ينشط تفاعال مختلفا حيث:إال أن كل ان
 فوسفات.-1-فوسفات إلى غلوكوز-6-الغلوكوزعمل على تحويل  :نزيم فوسفوغليكوميتازاإل -
 .فوسفات-6-فوسفات إلى فركتوز-6-تحويل الغلوكوز: حفز نزيم فوسفوغليكوايزوميرازاإل -
 .........................................................................................تخطيطيرسم ب 6و  0 توضيح التفاعالت -ج

 
 .........................................................................................تحديد دورهاتسمية األحماض األمينية و -أ-6
في مناطق جد متخصصة، حيث تلعب دور في وتثبيتها التفاعل "، دوره: التعرف على مادة تثبيتالموقع " : Aالمجموعة  -

 مادة التفاعل. –تشكيل معقد إنزيم 
 "موقع التحفيز"، دوره: التأثير النوعي على مادة التفاعل. : Bالمجموعة  -

 ...........................................................................................الموقع الفعال :A+Bتسمية المجموعة  -ب
 ................................................................يخص التأثير النوعي لإلنزيمفيما المعلومات اإلضافية والمكملة  -ج

يتميز االنزيم كذلك بالنوعية اتجاه مادة التفاعل، حيث يحتوي على موقع فعال يتركب  باإلضافة إلى نوعيته اتجاه نوع التفاعل،
  لالنزيم. مزدوجالوظيفي التخصص من موقعين: موقع التثبيت وموقع التحفيز. وهذا ما يسمى بال

 ............................................................................................(6ليل المقارن لمنحنيي الوثيقة )التح -أ-3
نعدم )نفاذ مادة التفاعل( يالحظ انخفاض سريع في تركيز مادة التفاعل مع مرور الزمن الى إن ن :TLCCفي غياب مادة  -

 .بعد دقيقتين من بداية التجربة
نالحظ انخفاض بطيء نسبيا في مادة التفاعل مع مرور الزمن ولكن نفاذ )انعدام( مادة التفاعل  :TLCCفي وجود مادة  -

 دقائق من بداية التجربة. 4يكون بعد 
 .....................................................................................اإلنزيم.تقلل من نشاط TLCCمادة : االستنتاج -

مماثلة لجزئ من مادة التفاعل فترتبط على الموقع الفعال وتمنع  TLCCالبنية الفراغية لجزيئة : المالحظة تفسير النتائج -ب
 ..................................................................... ارتباط مادة التفاعل فهذه المادة مثبطة لإلنزيم وتقلل من فعاليته

 ....................................................التجربةم الكيموتربسين طوال مدةوإنزي TLCCثبات تركيز كل من  تعليل -ج
 .في الوسط ثابتة لذلك تبقى تراكيزها ال يتم تحويلها من طرف إنزيم الكيموتربسين بالرغم من تثبيتها، TLCCالـ  -
 .يستهلكهو وسيط يحفز التفاعل وال اإلنزيم  -
وتينية، يحفز التفاعالت الحيوية وال يتأثر بالتفاعل. يتميز تأثيره بنوعية وسيط حيوي، ذو طبيعة بر: تعريف اإلنزيم -أ-4

 ................................... pH ودرجة الحموضةبعوامل الوسط درجة الحرارة مزدوجة اتجاه نوع ومادة التفاعل. يتأثر 
 .........................................................................................وأوجه االختالف لإلنزيماتلتشابه أوجه ا -ب

 أوجه االختالف أوجه التشابه

 طبيعة بروتينيةذات  -
 وسائط ال تتأثر بالتفاعل -
 pHتتأثر بدرجة الحرارة والـ  -
 تأثيرها نوعي -
 تتميز بموقع فعال -

 بنية فراغية مميزةلكل انزيم  -
مع مادة  خصص في تفاعل معينتكل إنزيم ل -

 .تفاعل معينة
 لكل انزيم درجة حرارة ودرجة حموضة مثلى -
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 ( نقاط 5 : ) التمرين الثاني

 العالمة اإلجابة

 ..................................................................................................(a، b، cالتعرف على التسجيالت ) -أ-0

 التعليل  التعرف عليه التسجيل

A PPSE  االزوال( 07-ستقطاب، انتقال الكمون الغشائي من mv( إلى )-85 mv ) 

B PPSI ( 07-فرط في االستقطاب، انتقال الكمون الغشائي من mv( إلى )-05 mv) 

C PA )كمون عمل( 
-) الراحة، ثم عودته لكمون (mv 37زوال استقطاب وتسجيل كمون غشائي قدره )+

07 mv) 

 ............................................................مشبك تثبيطي : 6م، مشبك تنبيهي : 0استنتاج طبيعة المشبكين: م -ب
 ...........................................................................(6( من الوثيقة )b( و )aشرح مصدر التسجيلين ) -6
في الشق المشبكي للمشبك  المنبهتحرير المبلّغ الكيميائي العصبي هو  (PPSE) ستقطاباالزوال مصدر  (:aالتسجيل ) -

من الوسط  Na+تنفتح قنوات تسمح بتدفق شوارد ف ،يؤدي إلى ارتباطه بمستقبالت غشائية بعد مشبكيةمما  ،(1التنبيهي )م
 .الخارجي إلى الوسط الداخلي

( 2تحرير المبلّغ الكيميائي العصبي في الشق المشبكي للمشبك التثبيطي )م( هو PPSI) ستقطاباالفرط مصدر (: bالتسجيل ) -
 .من الوسط الخارجي إلى الوسط الداخلي Cl-تنفتح قنوات تسمح بتدفق شوارد وبمستقبالت غشائية بعد مشبكية فيرتبط 

 ................. في نفس الوقت مع التعليل (6( و )ت0( عند التنبيه في )ت1Oتمثيل التسجيل الذي يمكن الحصول عليه في ) -3
 استقطابزوال  نسجل

. ينتج عن (05mv-قيمته ) PPSI( يؤدي إلى 2التنبيه في )تو ،(85mv-قيمته ) PPSE( يؤدي إلى 1في )تالتنبيه  التعليل: -
( ومنه الكمون الغشائي المسجل mv 66-قدره ) PPSEفي مستوى القطعة االبتدائية  PPSE  +PPSIالتجميع الفضائي لـ 

PPSE  66-قدرهmv. 
 ........... مع التعليل (0في )ت فعالين متقاربين جدا ( عند إحداث تنبيهين1Oتمثيل التسجيل الذي يمكن الحصول عليه في ) -4

 امؤقت اتجميعبتجميعهما  (3يقوم )ع PPSEينتج كمونين )المشبك تنبيهي(  1عند التنبيه مرتين في زمنين متقاربين في تالتعليل: 
 87-) ( وهو أعلى من عتبة زوال االستقطابmv 46-زوال استقطاب قدره )فينتج  (SIالقطعة االبتدائية )على مستوى  (ا)زمني
mv( مما يؤدي إلى تسجيل كمون عمل )PA 1( في الجهازO. 

 .......... 2و ع 1عإثر التنبيه الفعّال في  2و م 1ين مالتي تحدث في المشبك الظواهر البيوكيمائيةورسم تخطيطي عليه البيانات  -8
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 نقاط ( 8: )  التمرين الثالث

 العالمة اإلجابة

I-1-  تطور تركيز الغازينتفسير............................................................................................................ 
 2 تناقص تركيز كل من  نفسر: في فترة الظالم -

18O  16و 
2O  شنة خالل عملية ( من طرف األاستهالكه )امتصاصهبفي الوسط

 التنفس.
16زيادة تركيز نفسر  :في فترة الضوء -

2O  18واستمرار تناقص تركيز
2O 18في الوسط باستمرار امتصاص

2O   خالل عملية
16وطرح   ،التنفس

2O  في الوسط خالل عملية التركيب الضوئي من خالل تفاعل األكسدة الضوئية للماء )حدوث المرحلة
 الكيموضوئية لوجود الضوء(.

 ...................................................................................................مرحلة كيموضوئية. سمية المرحلة:ت -6
 ............................................................................................................غشاء التالكوييد.مقر حدوثها : -
 ..............................................................................................تلخيص المرحلة بثالث معادالت كيميائية:  -

 األكسدة الضوئية للماء
+ 2 é ++ 2 H 2½ O      O       2H 

 إرجاع المرافقات اإلنزيمية

+NADPH,H            ++ 2 é +2 H +NADP 

 الفسفرة الضوئية
O2ATP + H            ADP + Pi            

 
II-0-  تحديد مقر تواجد إنزيمRubisco الحشوة.: في الصانعة الخضراء........................................................... 
كما تبين النتائج بأنه من ، من أهم بروتينات الصانعة الخضراء Rubiscoأن إنزيم تقنية الكروماتوغرافيا تبين نتائج  التعليل: -

 التيالكويدات. ت البروتينية للحشوة وال يوجد فيالمكونا
 .....................................................................(6المحصل عليها في الشكل )ب( من الوثيقة ) تحليل النتائج -أ-6

ي وجود اإلنزيم غير وف  Rubiscoفي وجود إنزيم  2COبداللة الزمن بتوفر الضوء والـ  APGو Rudipتمثل الوثيقة تركيز 
 :الفعال حيث

والريبولوز ثنائي الفوسفات  APGنسجل ثبات كمية  :Rubiscoوجود إنزيم وواإلضاءة  2COفي وسط به كمية كافية من  -
Rudip. 

 Rudipنسجل زيادة معتبرة في كمية  غير فعال: Rubiscoإنزيم ووجود واإلضاءة  2COفي وسط به كمية كافية من  -
 ما يدل على استهالكه. APG )تراكمه( وتناقص تركيز

 ......................................................................................................................المقترحة اتالفرضي -ب
- Rudip  وAPG .ال يستعمالن 
 يتحوالن ويعاد تجديدهما بصفة مستمرة. -
 ..............................................................................Rubiscoبإنزيم  APGو  Rudipعالقة المركبين -ج
- Rudip يعتبر بالنسبة لإلنزيم مادة التفاعل (S.) 
- APG يعتبر بالنسبة لإلنزيم ناتج التفاعل (P.) 
 ......................... فعال غير Rubisco انزيم  ( في وجود0تفسير النتائج المحصل عليها في الشكل )ب( من الوثيقة ) -د
 Rubiscoونتيجة غياب  APGانطالقا من  Rudipتسمح هذه المركبات بتشكيل  (NADPHH+و ATP)في وجود الضوء  -

 Rudip ـوبالتالي يتراكم ال Rudipعلى  2COلعدم تثبت  APGويتناقص  Rudipال يتم تفاعل تحول  2COرغم توفر 
 .APGويتناقص 

 ........................................................................................ Rubisco التي تتطلب تدخل إنزيم المرحلة -ـه
 )المستقبل( Rudipعلى  2COهي الخطوة األولى في المرحلة الكيموحيوية )تفاعالت كالفن( يتم فيها تثبيت 

2APG              6(مركب(C               2            ) + CO5Rudip(C  
 ...........................................................(6) شرح تغيرات تركيز الجزيئات العضوية المترجمة بمنحنيات الوثيقة -3
 (APGو Rudip إلشعاع في الهكسوزات واتزايد شرح  :دقيقة 61-1من  -

تثبيث غاز ب Rubiscoيقوم االنزيم بعملية التركيب الضوئي )المرحلة الكيموحيوية( حيث  األشنةتقوم ، CO2لتوفر الضوء والـ 

2CO  المشع علىRudip  لتشكيل الـAPG.  وانطالقا منAPG ويعاد تجديد الـ تشكل الهكسوزات تRudip 
 تزايد اإلشعاع تدريجيا يدل على تركيب متزايد لهذه الجزيئات المشعة. -
 APGو  Rudipثبات كل من : شرح دقيقة 61بعد  -

، وسرعة التشكل تساوي سرعة التفكيك )توازن كالفن(حلقة )الواحد من اآلخر بشكل حلقي  RuDPوالـ  APGيتركب الـ 
 ديناميكي(.

 استمرار تزايد اإلشعاع في الهكسوزاتشرح  -
 اليخضورية.تراكم في الخاليا السداسي فيسكر تستمر تفاعالت حلقة كالفن وتشكيل ال

 ...................... حلقة كالفنمراحل رسم : (Rubiscoرسم المخطط: )حلقة كالفن مع توضيح الخطوة التي يتدخل فيها  -4
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 الموضوع الثاني

 نقاط ( 8: )  األولالتمرين 

 العالمة اإلجابة

I-0-مردود إنتاج الخميرة في الوسطين المقارنة بين -أ............................................................................ 
 (.4( أكبر بسبع مرات من التجربة )1مردود إنتاج الخميرة في التجربة )

 ...........................................................................جيتان المسؤولتان عن هذا المردودالظاهرتان البيولو-ب
 التخمر الكحولي. (:4التجربة) ،التنفس (:1التجربة)

 ............................................................................ى الوسط الذي أخذ منه مع التعليلنسب كل شكل إل  -2
 (.1) )ب( أخذ من الوسط الشكل ،(4) الشكل )أ( أحذ من الوسط

 .......................................................................................................................البيانات المرقمة-
 فجوة -4هيولى                -3غشاء هيولي            -2نواة              -1
 ....................................................................................لتخطيطي للميتوكوندري من الوسطينالرسم ا-ب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .........................................................الخلوية للفطربين تهوية الوسط ونمط هدم الغلوكوز والبنية  العالقة -ج
حيث تمتاز بوجود  يسمح بتطور الميتوكوندري فتكون بأعداد كبيرة ونامية )أعرافها كثيرة ومتطورة( 2O( الغني ب 1في الوسط )

 الكلي للجلوكوز.اإلنزيمات الضرورية للهدم 
يؤدي إلى نقص عدد الميتوكوندري وعدم تطورها )ضمورها( فتختفي أعرافها فيحدث هدم جزئي  2O( عديم 4) في الوسط

 للجلوكوز في الهيولى.
 ..................................................................................................التحلل السكري :تسمية المرحلة -3
 .....................................................................................................................التفاعل الكيميائي -

C6H12O6 + 2 NAD+ + 2 ADP+2Pi     2CH3-CO –COOH + 2 NADH,H+ + 2ATP 
II-0- ( من الوثيقة )(3تحليل الشكل )أ.............................................................................................. 
 في الوسط. H+تركيز الـ انعدام نالحظ (: t1قبل إضافة األكسجين )قبل  -
في الوسط حتى يبلغ أقصى قيمة، ثم يتناقص  H+نالحظ ارتفاع سريع في تركيز الـ (: t2و  t1األكسجين )بين  بعد إضافة -

 .ATP، مع إنتاج الـ ئببط
 .ATPنالحظ انخفاض حاد في تركيز البروتونات حتى ينعدم مع عدم إنتاج : t2في  FCCPبعد إضافة المادة  -
 ...................... 2tوتوقفه بعد الزمن  2tو1tبين الزمنين  ATPـ في الوسط وإنتاج ال H+العالقة بين تطور تركيز  -6
في ضخ  (1T،3T،5Tانتقال اإللكترونات في السلسلة التنفسية تتحرر طاقة تستعملها النواقل ) أثناء :2tو 1tالزمنين  بين -

إلى فتتدفق ، H+تدرج في تركيز  نشأفي. التدرج في التركيز من المادة األساسية إلى الفراغ بين غشاءين عكس H+البروتونات 
 .ATP الـ المادة األساسية عبر الكرات المذنبة حسب التدرج في التركيز فيتشكل

يصبح الغشاء الداخلي للميتوكوندري نفوذا للبروتونات مما يؤدي إلى غياب تدرج تركيز  FCCPفي وجود مادة  :2tبعد الزمن  -
 .ATP ـالفال تتشكل  H+ـال
 ....................................................................NCKواستخالص تأثير المادة  2O ـتفسير تطور تركيز ال -3
 .ADPبوجود كمية ضئيلة من النواقل و الستهالكه خالل الفسفرة التأكسدية و ببطيء 2O ـتناقص تركيز ال نفسر: 0t-1tمن   -
التي  NADH.H+يعود لتوفر كمية كبيرة من النواقل في الوسط  2O ـزيادة سرعة انخفاض ال :(NADH.H+)إضافة  1tعند  -

 .O2Hيرجع إلى المستقبل األخير لاللكترونات و 2Oتتأكسد وتحرر إلكترونات تحفز زيادة استهالك الـ 
من طرف الكرات  ATPفي الوسط وهذا بسبب سرعة تركيب ال  2Oتزداد سرعة انخفاض ال  (:ADP ـ)إضافة ال 2tعند  -

 بكثرة. 2Oوبالتالي زيادة اشتغال السلسلة التنفسية فيستهلك ال  ADPالمذنبة انطالقا من 
 .5Tأحد نواقل السلسلة وهو تثبيط  م اشتغال السلسلة التنفسية نتيجةلعد 2Oالـ  عدم استهالك (:KCV)إضافة ال  3tعند  -
 .....................................................................الفسفرة التأكسدية. :ATPاآللية التي أدت إلى تشكيل  اسم -4
 .................................................................................................كيميائيةلةمعادب توضيحها -

O2+ 12H + 34ATP ++ 2FAD +NAD01      2O+ 34(ADP+Pi) + 6 2+ 2FADH +NADH,H01 
 ..................................................................(الفسفرة التأكسديةالمدروسة )لية اآلرسم تخطيطي يوضح  -8
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 نقاط ( 7: )  التمرين الثاني

 العالمة اإلجابة

I- 0- العبارات تعليل.................................................................................................................. 
 مستعدة للرد ضد مولد الضد حتى قبل أن تلتقي به Bاللمفاويات   -أ
 .Aنالحظ إنتاج أجسام مضادة ضد المستضد ، Bجميع اللمفاويات المحقون ب :S2 الفأرعند  -
بعد تثبيتها على تم تخريبها ) Aالتي تتعرف على المستضد  Bعدا اللمفاويات  جميع اللمفاويات ماالمحقون ب :S1عند الفار  -

 .Aسام مضادة ضد المستضد جنتاح أعدم إعلى العكس نالحظ  ،المستضد المشع(
 ي اتصال مع المستضد.أكانت موجودة قبل  Aن اللمفاويات التي تعرفت على المستضد ألى إوهذا يشير 

 تمتلك مستقبل على سطح أغشيتها Bاللمفاويات  -ب
وجود  دل على . وهذا يBالمستضد المشع على الغشاء السيتوبالزمي للمفاوية تم تثبيت (، نالحظ أنه 1من خالل نتائج الوثيقة )

 مستقبالت غشائية قادرة على تثبيت هذا المستضد.
 االستجابة المناعية نوعية -ج

جسام مضادة ضد جميع تم إنتاج أ Aالتي تلقت جميع اللمفاويات ماعدا اللمفاويات التي تتعرف على المستضد  S1عند الفئران 
  Aجسام المضادة ضد المستضد المستضدات باستثناء األ

 .........................................................................لعقد اللمفاوية المبين في الجدولسبب تضخم اشرح  -أ-6
 .( Bو T4الخاليا اللمفاوية )  وتكاثر تنشيطلى يرجع إ

 محددات مولد الضد. 17لى وجود إ Bمن اللمفاويات  نسيالت 17يرجع وجود  -ب
 ................................................ يامأ 01المكتشفة خالل  Bمفاويات لفرضية تفسير انخفاض عدد نسيالت ال -ج

 كثر فعالية.التي تعرفت على محددات مولد الضد األ Bال باللمفاويات إال يحتفظ 
 
II-0-  الخلية ص لمفاوية ، الخلية س بلعمية كبيرة: ص(و  )سالتعرف على الخليتينT4...................................... 
 .............................................................................................................:تابة البيانات المرقمةك -
1- CMHII  ،2- معقدال (CMHII–محدد المستضد) ،مستقبل غشائي لـ  -3T4 (TCR .)4- ـ مستقبل غشائي للIL2. 
 ...............................................................................................(البلعمية الكبيرةالخلية س )دور  -أ-6
 هضم مولد الضد جزئيا عن طريق انزيمات الليزوزومات، محتفظة بمحدد مولد الضد.الخطوة ب: ، مولد الضدالخطوة أ: بلعمة  -

 (.محدد المستضد–CMHII) معقدعرض الالخطوة د:  .CMHالخطوة ج: ربط محددات مولد الضد مع جزيئات الـ 
 ................................................................جسام المضادةنتاج األإفي  T4شرح كيفية تدخل الخلية  -ب

تتكاثر وتتمايز فتنشط ومحدد مولد الضد.  – CMHIIمعقد التعرفا مزدوجا على  T4الخلية تتعرف  ،TCR مستقبالتبواسطة ال
المحسسة، فتنشط هذه األخيرة بدورها  LBته على سطح غشاء الخاليا مستقبالب IL2يرتبط الـ . IL2للـ منتجة  Thلى خاليا إ
 جسام المضادة ضد مولد ضد.لى خاليا بالزمية منتجة لألإمايز توت تكاثرتو
 ..........................................(6) جسام المضادة المتدخلة في االستجابة المناعية المدروسة في الوثيقةدور األ -3

لى إمولد الضد( يؤدي  –معقد مناعي ) جسم مضاد مشكال  نتاجهإضد الذي حرض على يرتبط الجسم المضاد نوعيا مع المست
 بطال مفعول مولد الضد وتنشيط عملية البلعمة.إ

 (.................................)رسم تخطيطي لمعقد مناعي مع توضيح التكامل البنيوي وكتابة البيانات الرسم التخطيطي -3
 

III-0-  المناعية للفأر المالحظ على مستوى الخليةالخلل استخراج............................................................... 
 ر المصاب.أعند الف 2السلسلة الببتيدية ال يحتوي على نترلوكين غير عادي، مستقبل األ

 .................................................................ر السليمأتطور المظهر البنيوي للخلية المناعية عند الفشرح  -6
على سطح غشاء الخلية اللمفاوية يتكامل  IL2تركيب مستقبل نوعي للـ  لمورثة الموجودة في النواةالتعبير المورثي ل ينتج عن

 .IL2الـ  ةبنيويا مع جزيئ
 .....................................................................................LBهي الخاليا  :الخاليا اللمفاوية المعنية -أ-3
 يحفز الخاليا اللمفاوية على التمايز. IL2الـ  االستنتاج: -

 .LT4. LT8. LB: (IL2مستقبل ) 1العنصر ن تشكل أنواع الخاليا المناعية التي يمكن أ -ب
......................................................و الخاليا اللمفاوية عند الفار المصابجسام المضادة سبب قلة األتبيين  -ج  
على التكاثر و التمايز  LBضرورية لتحفيز الخاليا ال IL2ال ترتبط جزيئات الـ وبالتالي  ،IL2وجود خلل في مستقبالت الـ بسبب 

 .ةوكمية األجسام المضادة قليل قليل  ي يكون عدد اللمفاويات، وبالتالجسام المضادةاليا بالزمية منتجة لألخلى إ
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 نقاط ( 5: )  التمرين الثالث

 العالمة اإلجابة

 .......................................................................................................................كتابة البيانات -0
 .تيارات حمل -4، قاريةصفيحة  -3، خندق بحري -2 ،وسط محيطية ظهرة -1
 ................................................................(0)أنواع الصفائح التكتونية إنطالقا من الوثيقة التعرف على  -6

  .وصفيحة محيطية محيطية( قاريةمختلطة )صفيحة 
 .............................................................والبنيات الجيولوجية المرتبطة بهامميزات حدود الصفائح تحديد  -3
)سالسل جبلية محيطية( في و يصاحبها بنيات جيولوجية تتمثل في : ظهرات  زالزل و براكين(أنشطة تكتونية ) تتميز ب 

 وسالسل جبلية في مناطق الغوص. وخنادقمستوى مناطق التباعد، 
 ..............................................................................تحليل منحنى التسجيل المغناطيسي لقاع المحيط -أ-4
 .كلما ابتعدنا عن الظهرة في اتجاه معينتناظريا تناوب األحزمة المغناطيسية السالبة والموجبة نالحظ  

 .........................................................نتائج منحنى الشذوذ المغناطيسي تأكيد حركة الصفائح التكتونية من -ب
التناوب المتماثل للشذوذ المغناطيسي لقاع المحيط على جانبي الظهرة وزيادة عمر الصخور كلما ابتعدنا عن الظهرة يدل 

اتجاه الحقل  تيتيحيث عند خروج الماغما البازلتية على جانبي الظهرة وتبردها تأخذ بلورات المغن .على توسع قاع المحيط
  .المغناطيسي في تلك اللحظة

 ....................................................................................................الرسم التخطيطيتدعيم اإلجابة ب -
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ..........................................................................................................................ةنالمقار -أ-5
تصادم ( الممثلة بصفيحة أمريكا الجنوبيةيزداد عمق بؤر الزالزل كلما اتجهنا نحو الصفيحة القارية  المقطع ) س ، ع (: -

 )لوح محيطي مع لوح قاري 
 )تصادم لوح محيطي مع لوح محيطي (تتوزع بؤر الزالزل بشكل عمودي المقطع ) ص ، ل (: -

 ................................................................................................................................اإلستنتاج
 .وح الغائص في اتجاه اللوح الطافيالبؤر الزلزالية يكون من الحد الفاصل بين اللوح الطافي واللتوزع 
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