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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 بكالوريا التجريبي للتعليم الثانويامتحان                                                      وزارة التربية الوطنية   

 الشعبة: علوم تجريبية  مديرية التربية لوالية باتنة                                  

                                                                                               2017دورة ماي                                           : شويمت عبد القادر الجزارثانـوية  

                                                                                                                                                                                          

      Hhgساعات ونصف 04ـدة: ــالمـــ االستاذ : مرادي سليم 
  

 ان يختار احد الموضوعين التاليين:على التلميذ 
 

  الموضوع االول            

 نقاط 05التمرين األول : 
يخضع بناء الجزيئات البروتينية في الخاليا الى آلية دقيقة ومنّظمة .ولتوضيح بعض جوانب هذه اآللية تُقترح الدراسة 

 التالية : 

I- ( آليات  التعبير المورثي عند  1تمثل الوثيقة ):حقيقيات النواة 

 
 

 ؟ 9الى 1تعرف على البيانات من  -1

 ومعارفك المكتسبة : 1باستغالل الوثيقة  -2

 ؟ 2و 1استخرج العناصر الضرورية لحدوث المرحلتين  -أ

 ؟ 9اشرح خطوات تشكل العنصر   -ب

 ؟ 5و 9اشرح العالقة بين العنصرين  -3

مي تبين فيه آليات التعبير المورثي عند حقيقيات استنادا على المعلومات المقدمة في الدراسة و مكتسباتك قدم نص عل -4

 النواة .

 

 

 

 و الحياة علوم الطبيعية :في مادة  اختبار
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 نقاط  7التمرين الثاني : 

 تتحقق المحافظة على الذات من خالل إقصاء الالذات نتيجة تدخل خاليا مناعية نوعية و جزيئات بروتينية متخصصة .
I.  : لدراسة آليات التعاون و التنسيق بين مختلف الخاليا المناعية ننجز التجربة التالية 

المناعية على ثالثة غرف تحتوي على وسط زرع خاص و تكون على التماس مع مستضد  توزع مجموعة من الخاليا
ر نفوذ ، كما في بغشاء غي 2عن  3بغشاء نفوذ. في حين تفصل الغرفة  2عن  1فيروسي ، بحيث تفصل الغرفة 
 . 1التركيب التجريبي  من الوثيقة 

             

 

  

 
 تعرف على الخاليا )س( ، )ع( ، ) ص( معلال اجابتك . -أ-1
 )الشكل ب(.1اشرح نشاط الماكروفاج من خالل الوثيقة  -ب
 العالقة الوظيفية بين الماكروفاج و الخلية )س( .حدد نواتج  -2

II.  ، بعد مدة زمنية تمت معايرة كمية كل من االجسام المضادة ، البرفورينADN  خلوي وADN  الفيروسي
 :2( فتحصلنا على النتائج التي تظهرها الوثيقة 3( و )1على مستوى كل من الغرفتين )

III.  

 
 
 

 
 من خالل النتائج المتحصل عليها و الممثلة في الشكل  -1

 قدم تحليال مقارنا للمنحنيات المتحصل عليها في كل غرفة . -أ
 فسر النتائج المحصل عليها. -ب
 . ( علل اجابتك3و  1من الغرفتين ) حدد نمط االستجابة المناعية التي حرضت المستضد في كل  -ت
 (.3( و )1النتائج المتحصل عليها في كل من الغرفتين )ماهي المعلومة التي يقدمها لك اختالف  -2

 

 1الوثيقة 
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 NRTI  (Nucleoside Reverse Transcriptaseنعيد نفس التجربة السابقة مع اضافة مادة  -ث
Inhibitor( في الغرفة ) علما ان الفيروس المستعمل في التجربة من 1( )مثبطات انزيم النسخ العكسي النيوكليوزيدي )

 .الفيروسات الراجعة 
 علل اجابتك. 2هل تتطابق النتائج المتوقع الحصول عليها بعد مرور مدة زمنية مع نتائج الوثيقة  -

لخاليا و البروتينات في اقصاء تبين فيه تدخل اتدخل   انجزمخططانطالقا من معارفك و المعلومات المقدمة  -3
 الالذات. 

 نقاط: 08التمرين الثالث 
تتطلب النشاطات الخلوية طاقة مما يجعل من الخلية مقرا لتفاعالت تحويل و استعمال الطاقة , إلبراز الظواهر المرتبطة 

 بهذه النشاطات الخلوية نجري الدراسات التالية:
I/ 1- ( من الوثيقة )( يمثل صورة لما فوق بنية1الشكل )أ 

 .الميتوكوندري 
 صف في بضعة أسطر هذه البنية. -أ

أنجز رسما تخطيطيا لبنية الميتوكوندري و ضع عليه البيانات  -ب
 الالزمة.
 لتفاعالت البيوكيميائية الطاقوية التي تحدث على مستوى هذه العضية نقترح مخطط غير كامل الدراسة بعض  -2

 ( .1و الممثل في الشكل )ب( من الوثيقة )
أعد رسم المخطط على ورقة إجابتك ثم أكمل المخطط مبرزا عدد ذرات الكربون  -أ

( و باقي الجزيئات المستهلكة و الناتجة G( الى ) Aللجزيئات الممثلة باألحرف من)
(.وما تمثله األحرف )س, 6,5,4,3,2,1الممثلة باألرقام )من خالل تحديد التفاعالت 

 ص(
التي يتم إنتاجها عند حضن معلق من الميتوكوندري   ATPما هو عدد جزيئات ال -ب

في كل مرة مع أحد المركبات االيضية التالية: ) فركتوز, غلوكوز, حمض البيروفيك, 
 ( مع التعليل.D, الجزيئة  F,الجزيئة  Cالجزيئة 

لتفاعالت الممثلة في الشكل )ب( تفاعالت تحدث مستوى الهيولى يسبق ا -ج
 سمها و مثلها بمعادلة.
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II- إلى إنتاج إل  المؤديةاآلليات  لدراسةATPنقترحاآللية  هذه مظاهر وبعضاإلنزيمية  المرافقات أكسدة من انطالقا 
 :مايلي

 ثم وضعت في محلول خالي من الـ الخارجية لهذه العضياتبعد عزل الميتوكوندري من خاليا حية , تمت ازالة األغشية  -1
O2 ( و يحتوي على معطي االلكتروناتNADH,H+ بعد ذلك تم تتبع تغير تركيز, )H+  في المحلول قبل و بعد اضافة

 ( تقدم ظروف و نتائج التجربة.2ثنائي األوكسجين , الشكل )أ( من الوثيقة )

 الوثيقة و مكتسباتك:اعتمادا على -
 في المحلول . +Hأدرس تطور تركيز  -أ

 .O2المسجل مباشرة بعد اضافة +H  فسر التغير في تركيز -ب
) مادة تزيد من نفاذية الغشاء و تمنع FCCP  إضافةد  5عند ز =  O2  إضافةد  4أكمل المنحنى حيث عند  ز =  -ج

 (ATPتركيب الـ 
بوحدات اعتبارية حسب فرق في تركيز البروتونات بين  ATP إل إنتاج( تطور نسبة 2يبين الشكل )ب( من الوثيقة ) -2

 جهتي الغشاء الداخلي للميتوكوندري 

 حلل هذه النتائج . ماذا تستنتج؟  -أ

 .FCCP إضافةعند  ATPيتم تركيب الـ بين لماذا ال -ب

على مستوى الغشاء الداخلي للميتوكوندري  ATPابقة اشرح كيف يتم تركيب الـ باالستعانة بمكتسبات و دراستك الس -3

 بمعادلة كيميائية. إجابتكمدعما 

III-  أنجز مخططا تلخص فيه مجموع الظواهر السابقة لتحويل الطاقة الكيميائية الكامنة الى طاقة قابلة لالستعمال

 األوكسجينفي وجود 
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 الموضوع الثاني
 نقاط 5التمرين االول :  

 تاخذ البروتينات بنيات فراغية متنوعة تختلف من بروتين الى اخر,كما تقوم البروتينات بادوار مختلفة في الخاليا الحية
 نمذجة جزيئية للتحفيز اإلنزيمي للغليكوكيناز 1تمثل الوثيقة  -

 الذي يحفز فسفرة الجلوكوز 

 ؟ 6 إلى 1سم البيانات المرقمة من  -1

 مع العليل؟ لإلنزيمحدد البنية الفراغية  -2

 وتخصصه لإلنزيم األبعادهي العالقة بين البنية ثالثية  ما-3

 الوظيفي ؟

 انطالقا من معارفك ومكتسباتك قدم نص علمي تبين فيه -4

 ودرجة الحرارة على النشاط االنزيمي ؟ phالية تاثير 

 

 

 

 

 

  نقاط  7التمرين الثاني 
 البروتينات في االتصال العصبي نقترح الدراسة التالية: من اجل دراسة دور

I- البوتاسيوم داخل وخارج خلوي في شروط تجريبية مختلفة  نتائج قياس تركيز الصوديوم و 1جدول الوثيقة  يظهر

 و التسجيل الكهربائية المتحصل عليها:

 ؟1ماهي الخاصية التي يظهرها التسجيل  -ا -1

 معتمدا على نتائج الجدول؟ 1علل التسجيل -ب

 مثل برسم تخطيطي تفسيري تبرز فيه  -ج

 تدخل البروتينات في الكمون المسجل في

 1التسجيل  

 لفهم حركة الشوارد على مستوى الليف اثر -2

 تنبيه فعال نقوم بقياس التراكيز الضمن خلوية  

 للشوارد النتائج المتحصل عليها ممثلة بمنحنى 

 الشكل ب.

 حلل منحنى الشكل ب وماذا تستنتج؟ -أ

 قدم تفسيرا لحركة الشوارد اثر التنبيه الفعال؟ -ب

 خطيطي على مستوى الجزيئي و بين برسم ت -ت

 الغشائية خالل الفترةالشاردي دور البروتينات 

 

0.5 ms 1 و ms 

 

 

 

 

 

 

 

 الوسط  التركيز )ميلي مول / ل(

  وسط داخلي  وسط خارجي  الشوارد

20  400   +K 

440  50   +Na 

 

 الشكل ا

 

 الشكل ب

 1الوثيقة
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II-  لدراسة الظواهر الكهربائية المسجلة على مستوى العصبون بعد مشبكيM  متصل مع اربع عصبونات قبل

 ( N1/N2/N3/N4مشبكية )

 نجري التجارب التالية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ونسجل الكمونات الغشائية على مستوى االوسيلوسكوب   S3.S2.S1: نطبق تنبيهات فعالة ومعزولة في 1التجربة 

O1.O2.O3  ممثلة في الجدول 

 بعد المشبكية محددا سعتها؟الكمونات  على تعرف -ا -1

 مع التعليل ؟  N3-Mو   N2-Mو N1-Mحدد طبيعة كل من المشابك  -ت

  mv 70-على كمون غشائي  O4في نفس الوقت نحصل في   N1.N2.N3عند تنبيه العصبونات  -2

 فسر النتائج المحصل عليها ؟ -أ

 ؟ Mاستخرج خصائص العصبون  -ب

 مما سبق ومن معلوماتك بين في نص علمي دور البروتينات خالل الظواهر المدروسة؟-3

 

 نقاط 8التمرين الثالث: 

 على بنيات يتم على مستواها تفاعالت كميائية دقيقةتتم عملية التركيب الضوئي في الصانعات الخضراء الحتواءها 

I-  صورة بالمجهر االلكتروني للصانعة الخضراء  1تمثل الوثيقة 

 من خالل الصورة قدم وصفا دقيقا للصانعة الخضراء؟ -ا -1

 حسد وصفك برسم تخطيطي عليه جميع البيانات؟-ب

 من خالل ماسبق علل البنية الحجيرية للصانعة الخضراء؟-ا -2

 هل العضية مؤخوذة من نبات معرض للضوء او في -ب 

 الظالم علل ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2الوثيقة  
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II-ة  الكلوريال نضع معلقا منها في وسط مالئم . ثم نجري تجارب في شروط شنا  قصد التعرف على النشاط الذي تقوم به

المتشكلة النتائج المحصل عليها ممثلة في تجريبية مختلفة . و نتتبع كمية األكسجين في الوسط وكمية المركبات العضوية 

     1الوثيقة 

 حلل الجزء )اب( مبرزا سبب تناقص كمية االكسجين ؟-ا -1 

 حلل الجزء )ب ج( ثم )ج د( مبرزا سبب ارتفاع ثم انخفاض في كمية االكسجين ؟-ب

 النطالق االكسجين ؟ علل؟شرط ضروري  co2هل توفر -ج

 د ؟ 9اوال ثم طرح الكسجين بعد الزمن فسر تركيب المادة العضوية -2

   APGو  RUDP قدم مخطط تبين فيه تفاعالت التي يتم من خاللها تركيب المادة العضوية مبرزا العالقة بين  -3

III – ضح فيه التكامل بين مرحلتي التركيب الضوئيمن خالل ماسبق و معارفك انجز مخططا تو 
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