
 الصفحة )1(
 

 ثـــبًــــويــــبث واليـــــــت بشــــــــبر                                            بر   ـــــهديريت التربيت لواليت بش    

 2012/2012ــت : ـــت الدراسيــالسٌ      و ًصف ســـبعـبث 03تجريبيت    الودة : علـوم  03الوستوى :     
 يف مادة علوم الطبيعة و الحياة الثانيالثالثي  اختبـار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  نقطة ( 02الموضوع: ) 
 نقاط( 20)التمرين األول :

 الوراثي لمخمية بتنظيم غاية في الدقة و استمرار ىذا التنظيم يضمن سالمة جميع التفاعالت الحيوية . يتميز البرنامج

الييموغموبين من أىم البروتينات عمى مستوى العضوية، و يتوقف ثبات بنيتو إلى ما تمميو المورثة من شفرة يعتبر  (1
 خالل آلية البناء .

 البنية المقصودة ؟ما عالقة البرنامج الوراثي بتحقيق  -
الييموغموبين، إال أنو أحيانا يعاني اختالال يعيق  من جزيئةفي بعض المناطق  O2إذا عممت أنو يتوقف نقل غاز  (2

 ىذا النقل فتطرح مشكمة حيوية .
 ما ىي المشكمة المطروحة ؟ (أ

  االختالل. اقترح فرضية لسبب (ة

و التي تعبر  (20الوثيقة )ليدف الوصول إلى معرفة جانب من ىذا االختالل نقدم الدراسة التالية، حيث نقدم  جـ(
.عن نتائج تقنية البصمة الوراثية لبناء جزء من المورثة

a)  ليذااستخرج تسمسل النكميوتيدات 
 .الجزء من المورثة في الحالتين 
b) حول ىذا التسمسل إلى تتابع ارتباط 

 األحماض األمينية . 

c) . ىل تأكدت فرضيتك 
 ما ىو اقتراحك بخصوص عالج الحالة المرضية المدروسة. (3

 

 

20الوثيقة   

 جدول الشفرة الوراثية
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 الصفحة )2(
 

 نقاط( 72)التمرين الثاني :

تتميز خاليا العضوية بأغشية مستقطبة عند الراحة، و يتغير كمونيا الغشائي عند النشاط بفضل تدخل جزيئاتيا  
 الغشائية، و في ىذا اإلطار نقترح عميك الدراسات التالية :

I)( بٌيت فراغيت ثالثيت األبعبد لبعض الجزيئبث الغشبئيت لعصبوى .01توثل الوثيقت ) 

 

 

 

 

 

 ( و حدد الطبيعة الكيميائية ليذه الجزيئات . 11ضع البيانات المناسبة ألرقام الوثيقة ) -1
  . (3)ج 3الجزيئة وّضح كيفية ارتباط الوحدات البنائية لمقطعة )س( المبينة في  -2

II) : لمتعرف عمى كيفية تدخل ىذه الجزيئات في خواص العصبون، نقوم بالتجارب التالية 

 نستعمل ثالثة تراكيب تجريبية وفق النموذج    :20تجربة ( 0
 و المتكون من وسطين ( 12في الشكل )أ( من الوثيقة ) الممثل

 المشع، يفصل  +Naمختمفين من حيث تركيز شوارد  فيزيولوجيين
 بينيما غشاء غير نفوذ نغرس فيو إحدى الجزيئات )ج( المدروسة 

 و النتائج موضحة في الجدول التالي : 
 +++ 1ج
 1 2ج
 1 3ج

 :  انطالقا من التجربة -0
 النتائج و ماذا تستنتج فيما يخص اآللية المسؤولةحمل ىذه  - أ

 في االتصال العصبي. 1عمى انتقال االشعاع و دور الجزيئات ج 
  (.1سّم ىذه الجزيئة )ج - ب

 . 3و ج 2ماىي الفرضيات التي تقترحيا حول دور الجزيئتين ج  -جـ      

01الوثيقة   

 

 

 

02الوثيقة   

 .0إلى و 0: انتقال االشعاع من و +

 : عدم انتقال االشعاع  2

(أالشكل )  

 الشكل )ب(

2 

3 

4 

5 

6 

 س

اصطناعي غير  غشاء

 نفوذ
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 الصفحة )3(
 

قطعتين مجيريتين من غشاء عصبون، تحمل كل منيما إحدى  Patch-clampنعزل بتقنية  :20تجربة   -2
(، عند شروط تجريبية أخرى 2( و )و1(، مع االحتفاظ بنفس تركيب الوسطين )و3( أو )ج2الجزيئتين )ج

مختمفة، و نقيس بواسطة جياز خاص التيارات المتولدة عبر الغشاء المعزول في كل حالة و التجربة موضحة في 
 ( أما شروط و نتائج التجربة موضحة في الجدول التالي : 12قة )الشكل)ب( من الوثي

 
 
 
 
 
 
 ( .3( و )ج2ماذا تستخمص من تحميمك لنتائج الجدول حول شروط عمل الجزيئتين )ج ( أ

 ( .3( و )ج2ىل تأكدت فرضياتك السابقة ؟ عمل ذلك مقدما تسمية لكل من الجزيئتين )ج ( ب
 ماىي النتائج المتوقعة مع التعميل : جـ( 

a)  عند إضافة مادة تمنع إماىة الـATP . إلى الوسط 
b)  في حالة استعمال تراكيز متساوية بين الوسطين لمـNa+ . 
c)  باستبدال شوارد الـNa+   بـK+ . 

 (.3وضح برسم تخطيطي تفسيري دور العناصر )ج -3

 :نقاط( 20)التمرين الثالث :
 مقاومة آليات بعض لفيم ،واالنتشار واسع فيروسي مرض الزكام

  الباحثين تعترض التي الصعوبات وتحديد المرض ليذا الجسم 
 :اآلتية المعطيات نقترح،  ضده فعال لقاح إلنتاج

I)والمناعية ستجابةلال أساسيتين خاصيتين عمى التمقيح مبدأ يرتكز ، 
 المضادة االجسام  تركيز معايرة تمت الخاصيتين ىاتين عن لمكشف 
  : متتاليتين حقنتين تمقيو إثر حيوان دم في 

 . A المستضد عمى تحتوي : األولى الحقنة -
 . Bو المستضد A المستضد عمى تحتوي : الثانية الحقنة -
 .عمييا المحصل النتائج( 1) قةيالوث ( منأيبين الشكل )و 

01الوثيقة   

و   Aحقن المستضد  Aحقن المستضد 
 Bالمستضد 

 الشكل )أ(

 الشكل )ب(
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 الصفحة )4(
 

 و ماذا تستنتج ؟ األجسام تركيز معايرة نتائج حمل -1
  الزكام فيروس من كل تركيز تطور تتبع تم الزكام فيروس ضد الموجية المناعية االستجابة آليات بعض لفيم  -2

     ( من بو يقدم الشكل )، الفيروس بيذا لعدوى تعرض شخص دم في السامة Tc والممفاويات لو المضادة واألجسام
 .عمييا المحصل النتائج (11)الوثيقة 

 .لمشكل )ب( Ltcفسر منحنى الممفاويات  - أ
 استخمص طبيعة االستجابة المناعية الموجية ضد ىذا الفيروس. - ب

II ) خريف يمجأ بعض األشخاص إلى حقن لقاح ضد فيروس الزكام، عمى عكس بعض المقاحات األخرى بداية كل فصل في
التي تستعمل مرة واحدة في حياة االنسان، و لفيم ضرورة استعمال لقاح جديد ضد الزكام كل سنة انجزت معايرة نسبة 

  شخص في مرحمتين من عمره : األجسام المضادة الموجية ضد مختمف المحددات المستضدية لفيروس الزكام في دم
 :( من فيروس الزكام و الموضحة نتائجيا في 11في سن سنتين عند اتصالو ألول مرة بالساللة ) المعايرة األولى

 ( .12الشكل )أ( من الوثيقة )
 : نتائجيا في الشكل و الموضحة ( من فيروس الزكام 12سنوات عند اتصالو بالساللة ) 10في سن  المعايرة الثانية

 ( .12)ب( من الوثيقة )
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ثانية و قارن بين تركيز األجسام المضادة ضد مختمف المحددات المستضدية لمفيروس في دم ىذا الشخص في سن ال -1
 ماذا تستنتج؟سن الخامسة ، و 

( لفيروس الزكام، وضح تأثير نوع واحد من األجسام 12( و )11من معارفك و من بنيتي الساللتين ) انطالقا -2
 المضادة عمى نشاط الفيروس.

III )  دائما لفيروس الزكام باستجابة مناعية ثانويةال يمكن لعضوية الفرد أن تتصدى وضح في نص عممي كيف.  



 

02الوثيقة   

 خلية علوم الطبيعة و احلياة لوالية بشار 

 تتمنى لكم التوفيق و السداد              
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 الصفحة )5(
 

 النموذجي املقرتحالتصحيح 



 

أعزاء

انزًشٍٚ
 اإلجببت الوقترحت وسلن التٌقيط

انؼاليخ

كبيهخيغزأح

1

 ًقبط( 00: ) لالتوريي األو
ػذدٔرشرٛتانُٛكهٕٛرٛذادػهٗيضزٕٖانًٕسصخٚؾذدػذدػالقخانجشَبيظانٕساصٙثبنجُٛٛخ:ـ1

َٕٔعٔرشرٛتاألؽًبعاأليُٛٛخفٙانضهضهخانجشٔرُٛٛخٔثبنزبنٙرُشبسٔاثؾصبَٕٚخثٍٛعزٔس

ثؼغاألؽًبعاأليُٛٛخفٙيٕاقغيؾذدحٚؼطٙنهجشٔرٍٛثُٛخفشاغٛخٔظٛفٛخيزخظظخ

11

2

0.50إنٗيخزهفاألَضغخثبنؼؼٕٚخ.O2:ػذوَقمانـ(انًشكهخانؾٕٛٚخانًطشٔؽخأ

3.50

0.50ؽذٔسؽفشحٔساصٛخة(انفشػٛخ:

TGC GTC GGG GAA GCT CAT  انؼبد٘:ADN(صهضهخانـaعـ

TGC GTC AGG GAA GCT CATانغٛشػبد٘: ADNصهضهخانـ
1

(0.25x4):رؾٕٚماالسرجبؽإنٗرزبثغأؽًبعأيُٛٛخ(bط

ACG CAG CCC CUU CGA GUAانؼبد٘:ARNmصهضهخانـ

 Thr-Gln-Pro-Leu-Arg-Valانضهضهخانجٛجزٛذٚخانؼبدٚخ:

ACG CAG UCC CUU CGA GUAغٛشانؼبد٘:ARNm صهضهخانـ

Thr-Gln-Ser- Leu -Arg-Val  غٛشانؼبدٚخ:  انضهضهخانجٛجزٛذٚخ

1

Ser.0.50ثـPro(َؼىرأكذدانفشػٛخ:ؽذٔسؽفشحأددإنٗاصزجذالانؾًغاأليcُٙٛط

0.500.50اقزشاػانؼالط:الٕٚعذػالطنأليشاعانٕساصٛخ.3

انغزء

األٔل:



 ًقبط( 02: )التوريي الثبًي 
 (0.25x6)ـانجٛبَبدانًُبصجخ:1

قطتيؾتنهًبء-3ؽجقزٍٛفٕصفٕنٛجذٚزٍٛ)غشبءْٕٛنٙ(-2رؾذٔؽذحثشٔرُٛٛخ-1

ٔصؾداخهٙ.-6ٔصؾخبسعٙ-5قطتكبسِنهًبء-4

انطجٛؼخانكًٛٛبئٛخنٓزِانغزٚئبد:ثشٔرُٛٛخ.



1.5





0.25

1.75

0.50اؽًبعآيُٛٛخ(3اسرجبؽٕٚػؼكٛفٛخانظٛغخانؼبيخ)ثبصزؼًبلـرٕػٛؼكٛفٛخاالسرجبؽ:2

4.25
انغزء

انضبَٙ

:اَزقبلانظٕدٕٚوانًشغيٍانٕصؾ1رؾهٛمانُزبئظانًؾظمػهٛٓب:فٙؽبنخانغزٚئخطـأـ1

 ػذواَزقبلشٕاسدانظٕدٕٚو.3ٔط2ثكًٛبديؼزجشحٔفٙؽبنخط2إنٗانٕصؾ1

انًٛز)اَزقبلاألَٕٚبدٔفقانزذسطفٙانزشكٛزاالصزُزبط:اٜنٛخانًضؤٔنخػٍاَزقبلاالشؼبع:

يٍاألػهٗرشكٛزإنٗاألقم(.

0.50



0.25

0.25:انقُٕاداألَٕٚٛخانًفزٕؽخثبصزًشاس)انًٛز(.1طـةـرضًٛخانغزٚئخ1

0.50:قُبحيجٕثخكًٛٛبئٛب.3:قُبحفٕنطٛخط2:ط3ٔط2ـعــانفشػٛبدؽٕلدٔسط1

 (0.25x2)ـأـرؾهٛمانُزبئظانًؾظمػهٛٓب:2

:ػذورضغٛمأ٘رٛبس.3رضغٛمرٛبسداخهٙأيبط2فٙانؾبنخاألٔنٗ:ػُذفشعانكًٌٕ:ط

:رضغٛمرٛبسادداخهٛخ3أيبطػذورضغٛمأ٘رٛبس2فٙانؾبنخانضبَٛخ:ؽبنخاألصزٛمكٕنٍٛ:ط

(0.25x2)ثفشعكًٌٕػهٗعبَجٙانغشبءاَفزبؽٓبيقش2ٌٔاالصزخالص:انغزٚئخط

:اَفزبؽٓبيقشٌٔثزضجٛذانًجهغانكًٛبئٙ.3انغزٚئخط

0.50





0.50

:قُبحيجٕثخ3:قُبحفٕنطٛخخبطخثبنظٕدٕٚؤط2َؼىربكذدانفشػٛخانضبثقخ:طـةـ2

كًٛٛبئٛب.

0.50

انُزبئظانًزٕقؼخ:ـعــ2

a(الرزغٛشانُزبئظ 

b(الٕٚعذرذفقنشٕاسدانظٕدٕٚوألٌانٕصطٍٛيزضبٔٚٙانزشكٛز 

c (.الٕٚعذرذفقنشٕاسدانظٕدٌٕٚالصزجذانٓبثشٕاسدانجٕربصٕٛو



0.25 

0.25 

0.25

0101انًجٕثخثبنكًٛٛبء(3)ٚجٍٛػهٗانغشبءثؼذانشجكٙدٔسانقُٕادطـسصىيشجكيُج3ّ
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 الصفحة )6(
 

 

 

 

أعزاء

انزًشٍٚ
اإلعبثخانًقزشؽخٔصهىانزُقٛؾ

انؼاليخ

كبيهخيغزأح

I 

 ًقبط( 00: )التوريي الثبلث 
(0.50x2)ـرؾهٛمَزبئظانًؼبٚشح:1

ٔثكًٛخأصجٕعيؼبدحفٙانذوثؼذأعضبوَالؽعظٕٓسAثؼذانؾقٍاألٔلثًٕنذانؼذ

ػؼٛفخَضجٛبٔثؼذانؾقٍانضبَٙثُفشيٕنذانؼذَالؽعظٕٓسافٕسٚبنألعضبوانًؼبدح

فٙاألصجٕعانشاثغَالؽعؽذٔس Bٔثكًٛبدكجٛشح،ثؼذانؾقٍثًٕنذانؼذA-ػذ

 قهٛهخ.ثؼذفزشحأؽٕلٔثكًٛخBاصزغبثخيُبػٛخػذيٕنذانؼذ

االصزُزبط:رزًٛزاالصزغبثخانًُبػٛخثخبطٛزٍٛ:انُٕػٛخٔانزاكشح.



01









0.50

03.50
LTc:  (0.25x4)رفضٛشيُؾُٗانهًفبٔٚبد-ـأ2

يٍانٕٛوانضبَٙٔٚشرفغرشكٛزْبفٙنذؤرقٕواثزذاءرظٓشفٛشٔصبدانزكبوفٙانذو

ثزشكٛتانججزٛذْزِانخالٚبفزقٕوثؼغخالٚبانؼؼٕٚخيٍأعمأٌرزكبصشثذاخهٓبثئطبثخ

)انزُشٛؾٔرؼشفبيزدٔعبLT8نززؼشفػهٛٓبHLAIيغّػشػانًضزؼذ٘داخهٛب

انزٙٚزدادػذدْباثزذاءاLT8mٔLTcصىرزكبصشٔرزًبٚزإنٗ(  il2رشكٛتيضزقجالد

قؼبءػهٗانخالٚبانًظبثخثبنفٛشٔسٔرخزفٙاثزذاءايٍانٕٛورقٕوثبنيٍانٕٛوانضبنشٔ

14.

01

ؽجٛؼخاالصزغبثخانًُبػٛخػذنفٛشٔس:رادٔصبؽخخهطٛخنزذخماألعضبوانًؼبدح-ـة2

.LTcٔرادٔصبؽخخهٕٚخنزذخم

01

II 

(050x2)انًقبسَخ:ـ1

َالؽعاسرفبعفٙرشكٛزْبػُذاالرظبلCٔAثبنُضجخنألعضبوانًؼبدحػذانًؾذداد

 .1يقبسَخثبالرظبليغانضالنخ2يغانضالنخ

َالؽعأٌرشكٛزْبيُخفغػُذDٔBأيبثبنُضجخنألعضبوانًؼبدحػذانًؾذداد

2االرظبليغانضالنخ

االصزُزبط:

فػهٛٓبصبثقب.االخزالفانًالؽعَبرظػٍانزاكشحانًُبػٛخػذانًؾذدادانزٙصجقانزؼش

01









0.50
02.50

رٕػٛؼرأصٛشَٕعٔاؽذيٍاألعضبوانًؼبدح:ـ2

اٌفٛشٔسانزكبوٚؾزٕ٘أسثغيؾذداديضزؼذٚخيخزهفخٔانزٙرزغٛشيٍصالنخإنٗأخشٖ

اَزبطأعضبوثبنزبنٙدخٕنّإنٗانؼؼٕٚخٕٚنذاصزغبثخيُبػٛخػذيخزهفيؾذدارّٔإٌ

يؼبدحػذْب،ٔرضجذعضىيؼبدٔاؽذػهّٛٚجطميفؼٕنًُّٔٚغارشبسِٔٚضٓمػًهٛخ

ثهؼًزّ.
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III 

(x4 0.50)انُضانؼهًٙ:

ٕٚػؼاٌانفٛشٔسنّػذحصالالد.ـ

كمصالنخثٓبيؾذداديضزؼذٚخرغٛشْبَبرظػٍؽفشادـ

انخالٚبانزاكشحرزؼشفػهٗانًؾذدادٔنٛشانفٛشٔسـ

اخزالفانًؾذدادٕٚد٘دائًبالصزغبثخيُبػٛخأٔنٛخإالفٙؽبنخرشبثّانًؾذدادـ
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