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  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
وزارة التربیة الوطنیة 

 تجریبي بكالوریا امتحان
  تجریبیة علوم: الشعبة 

  - بن عكنون  - ثانویة المقراني   
  2016ماي  : دورة

  د 30سا و  04المدة :   : علوم الطبیعة و الحیاة  امتحان في مادة

  : التالیین الموضوعین أحد یختار أن المترشح على

  : الموضوع األول

  ن ) 7( التمرین األول : 

بتحویل الطاقة المستمدة من الوسط الخارجي إلى طاقة كیمیائیة یتحول جزء   الكائنات الحیة تقوم

  ما یلي :علیك  نقترح,  قابلة لالستعمال من طرف الخالیاتتمیز بكونھا   ATPمنھا إلى 

I.  في التفاعالت األیضیة دور ھذه الجزیئة في عملیات تحویل الطاقة داخل الخلیة نتناول.  

 .   ATPمكونات الـمثل برسم تخطیطي مبسط علیھ البیانات  .1

  ؟ قابلة لإلستعمال مخزنة لطاقة ATPالـ  جزیئة عتبرتلماذا  .2

 لدیك التفاعالت اإلجمالیة التالیة : .3

 

 

 

 

 

 

یلعب دور عامل  ATPعلى أن الـ إستعن بالعالقة بین كل زوج من التفاعالت المعطاة للبرھنة 

 ( أ ) و ( ب ) . تبین التفاعالاتصال طاقوي 

II.  : لدراسة مقرات و آلیات تركیب ھذه الجزیئة , نقدم لك ما یلي 

  . 1ن في الوثیقة یخلویتین ممثلت أثناء ظواھر معینة, تتم في عضیتین ATPیمكن أن یتشكل الـ 

 
  

   H2Oسكاروز +              كیلوجول /مول  23+  غلوكوز + فركتوز    (ا): تالتفاعال

                  H2O + ATP                       30.5 + Pi + ADP كیلو جول/مول  

   (ب): تالتفاعال

   1159 + 38 ATP                             38 Pi+ 38 ADP                  كیلوجول/مول  

 انزیمات 

 انزیمات 
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  . 10الى  1العناصر المرقمة من  ف علىو تعرّ  , ب , سم العضیتین أ .1

 ؟ھما تحدث في كل من ماھي الظاھرة الطاقویة التي .2

األغشیة المتخصصة لھاتین  في سالسل نواقل االلكتروناتعلى مستوى آلیة نقل االلكترونات  نمثل .3

 . 2الوثیقة في العضیتین 

  2الشكل   1الشكل 
  2الوثیقة 

 . 1في الشكل  2و  1بمعدالت الظاھرة الموافقة لـ  عبر -

 

 : السلسلتین من لكل  بالنسبة اشرح معارفك و الوثیقة ھذه تقدمھا التي بالمعلومات مستعینا .4

 االلكترونات نقل لیةآ . 

  النقل سلسلة نھایة في البروتونات و االلكترونات مصیرمصدر و . 

 

 ن ) 7( التمرین الثاني : 

إلقصاء المستضد , نقدم إلیك في إطار البحث عن العالقة بین اإلصابة و تدخل الخالیا المناعیة 

 األبحاث التالیة :

I. ة البكتیري نیتھاب القرإلشخصین احدھما مصاب بل لكریات الدم البیضاء إحصائیة أجریت قیاسات 

 )conjonctivite bactérienne,1من الوثیقة في الجدولین التالیین  ھانتائج ندون ) واآلخر سلیم :  

  

  .  شخص سلیم1      

  من مجموع ك د ب  %  الكریات البیضاءنوع 

 % 70 – 50  متعددة النواة

 % 40 – 15  اللمفاویات

 % 10 – 5  بالعات كبیرة

  .  شخص مصاب2            

  من مجموع ك د ب  %  الكریات البیضاءنوع 

 %35  متعددة النواة

 % 60  اللمفاویات

  % 2  بالعات كبیرة

 1الوثیقة 
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 : مستعمال معطیات الجدول  ) أ

 الشخص المصاب . نتائج الشخص السلیم و نتائجقارن بین  )1

  علل إجابتك . نوعیة ؟الأم  ھل یتعلق األمر بمناعة نوعیة  )2

نتائج نسجل ال و ,الھجرة الكھربائیة  تحلیل مصل بواسطة تقنیة ھماكل منلجري نفي مرحلة ثانیة   ) ب

للشخص ظواھر تتم على مستوى العقد اللمفاویة كما یمكن تخطیط  ).2الوثیقة (من  1الشكل في 

 . الوثیقةمن نفس  2 في شكللمصاب ا

  

 : 2باستغالل الوثیقة 

 . 1للشكل  4,  3,  2,  1ذا تمثل االرقام : ما )1

إجابتك  ادعم) , م 2( شكل ما ھي ممیزات ھذه اإلستجابة المناعیة التي یمكنك استخراجھا من ال )2

 برسم تخطیطي للعناصر الممیزة لمصل الشخص المصاب .

 و استخرج ادوارھا . Z الخلیةتعرف على  )3

  . 2الشكل في ) 6إلى  1البیانات الموافقة لألرقام (و  X  و   Yماذا تمثل  )4

  . 1نتائج الوثیقة  و 2الشكل فسر العالقة بین الظواھر الموضحة في  )5

II. وصف لھ الطبیب ,  أصیب بجروح  للقضاء على المستضد في حالة شخص غیر محصن ضد الكزاز

 مرفوق بسلسلة تلقیحات بأناتوكسین تكززي . ,(حقن مصل)  بأضداد للكزاز على الفور اإلستمصال

) نسبة األجسام  3نسجل في الوثیقة ( 

شخص الالمضادة المصلیة لدى 

  . المصاب

تأثیر كل استخرج اإلختالف بین  )1

من اإلستمصال و التلقیح للوقایة 

 ضد الكزاز .

االستجابة االولیة قارن بین  )2

   للتلقیح  .واالستجابة الثانویة 

  
  

6 5 

  1الشكل 

Z 

  2الوثیقة 
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III  علل تلقیح األطفال بعد شھرین من الوالدة ضد الكزاز في حالة األمھات .  من خالل إجاباتك السابقة

  المحصنة ضد الكزاز .

  

  ن ) 6( التمرین الثالث : 

اإلنزیمات دورا اساسیا في  في العدید من التفاعالت الكیمیائیة األیضیة , حیث تلعبیتمثل النشاط الخلوي 

  التالیة : النزیمات و وظیفتھا نقترح الدراساتتحفیز التفاعالت الحیویة .للتعرف على العالقة بین ھذه ا

I. ) أ ) تغیرات تركیز االوكسجین في وجود الغلوكوز او الفركتوز بإضافة إنزیم  -1تمثل الوثیقة

ب )  - 1في درجة حرارة و حموضة ثابتین . و تمثل الوثیقة (  ثا , 15عند ز =  غلوكوزاوكسیداز

 تأثیر درجة الحموضة على النشاط اإلنزیمي .

 ماذا تستنتج ؟  .أ )  - 1حلل الوثیقة ( )1

  ب ) . - 1ما ھي المعلومة التي یمكنكم استخراجھا من الوثیقة (  )2

 . 2أرسم نمذجة إلجابتك في   )3

 

II.  لألجسام الكیمائیة المسؤولة على استھالك  بواسطة الحاسوب تمثیل  2توضح الوثیقة

 . األوكسجین في التجارب السابقة 

  

  

3الوثیقة     
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 ؟ 2من الوثیقة  حرف أ , ب , ج ماذا تمثل األ )1

 , وضح . 2ب و ج من الوثیقة  كیف تفسر إمكانیة ظھور عالقة بین )2

    حول النشاط اإلنزیمي . 3ما ھي المعلومة التي تقدمھا لك معادالت الوثیقة  )3

 

III. إستعمال انزیم خرى نستخرجھا من خالل دراسة تجربة بأبعوامل  اإلنزیميالنشاط  یتأثر

و مركب الیوریا الذي یعیق  حمض أمیني , 124المتكون من سلسلة ببتیدیة بـ  نكلیازریبو

 مركبتوایثانول الذي یعمل على تفكیك الجسور الكبریتیة . βو  تیدیةبانطواء السلسلة الب

  مراحل التجربة و نتائجھا مدونة في الجدول التالي :

  

  .فسر النتائج المحصل علیھامختلف مستویات بنیة اإلنزیم في المراحل الثالثة .ل من خالل مقارنتك  )1

  استنتج من الدراسات السابقة شروط عمل االنزیم .  )2
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  الموضوع الثاني :

  :ن )  7( التمرین األول 

لدراسة الطرق االیضیة المسؤولة على تحویل الطاقة عند مختلف أنماط الكائنات الحیة  نقوم 

   بالتجارب التالیة :

I. ظروف   في مشع غلوكوزعلى كل منھما  یحوي,  بنفس الحجم میرة الخبزخالستنبات  نحضر وسطین

مالحظة  )1(الوثیقة من  )1شكل (ال یوضح , ھوائي) 2و ھوائي و(ال)  1و ( حیث, تجریبیة مالئمة

 . التجربة بدایة لحالة  الوسطین في) x 700(مجھریة بتكبیر

) من نفس 2في الشكل (  لنسجلھابنفس التكبیر نكرر مالحظة كل وسط ثم  نترك الوسطین لعدة أیام 

  الوثیقة .

  
  1: والوسط   

  
  2: والوسط 

  ): نھایة التجربة 2الشكل (  : بدایة التجربة)1الشكل (

 
 علل إختیار خمیرة الخبز في ھذه التجارب . .1
 . الخمیرة ونمو الوسط طبیعة بین العالقةبین النتائج المسجلة في الوسطین , و استخرج قارن  .2

 . 2وضح في رسم تخطیطي ما فوق بنیة العضیة المسؤولة على ظھور نتائج الوسط و  .3

II. 2(في الوثیقة  ھا نمثلو كل وسط,  خلیة من فياالشعاع بداللة الزمن  ظھورمكان ات فترعلى  نتتبع(. 
  3ز  2ز                       1ز                    0ز    الزمن 

  
تواجد  مكان

اإلشعاع في 
  1خلیة من و

  حمض       غلوكوز
  لبیروفیكا 

  كحول ایثیلي
CO2  

  

مكان تواجد 
اإلشعاع في 

  2لیة من وخ

          حمض       غلوكوز
  لبیروفیكا

  اللیمونحمض 
CO2 
  

CO2  

  
 التقنیة التي سمحت بالحصول على ھذه النتائج ؟ ماھي .1
 مستعینا بمعادلة إجمالیة ., حمض البیروفیك  تشكلالمسؤولة على  حدد مقر و إسم الظاھرة .2

 ).2) و (1استخرج العالقة بین نتائج الوثیقتین ( .3
  
  

 2الوثیقة 

1الوثیقة   
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III. : لتوضیح أھمیة العضیة المسؤولة على نتائج الوسط الھوائي , ندرس التجربة التالیة 

و .  Iفي الجزء   2 إجابتك على السؤال, فسر  2بعد ز  3یي الوثیقة منحنشكل ر تغیُّ انطالقا من .  2

المسؤولة على تحویل الطاقة عند مختلف أنماط الكائنات الحیة المقصودة في استنتج الطرق األیضیة 

 ھذه  الدراسة .

 

  ن )  8(  التمرین الثاني :

خالیا العضویة بأغشیة مستقطبة عند الراحة, و یتغیر كمونھا الغشائي عند النشاط بفضل تدخل تتمیز 

   جزیئاتھا الغشائیة, و في ھذا اإلطار نقترح علیك الدراسات التالیة:

I.  بنیة فراغیة ثالثیة األبعاد لبعض الجزیئات الغشائیة لعصبون. -1- تمثل الوثیقة  

  
  

  

 - 3 –الشكل  - 2 –الشكل  - 1 –الشكل 
  

 . 1في اشكال الوثیقة   6الى  1ضع البیانات المناسبة لألرقام  من  )1

 الجزیئات ؟حدد الطبیعة الكیمیائیة لھذه  )2

 ما ھو مستواھا البنیوي .علل. )3

 . 3الشكل من )  سوضح كیفیة ارتباط الوحدات البنائیة للقطعة (  )4

  

: في مفاعل حیوي لتركیب مدعم  2التجربة 

في ات العضیّ بالحاسوب , نحضر معلق من ھذه 

,   ADP + Pi وسط غني باالوكسجین  بوجود

,   ATPاستھالك االوكسجین و تركیب الـ نقیس

  .   3في الوثیقة  نسجلھا 

ما ھي العالقة التي یمكنك استخراجھا  من  .1

عنھا  عبر ؟ 2ز -  1الفاصل الزمني زنتائج 

جزیئة باعتبار مادة ایض جمالیة إبمعادلة 

 ؟ واحدةغلوكوز 
 

-1- الوثیقة   

1ج 2ج  3ج   1 

2 

3 4 

5 

 

6 

 س
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II.  التجارب التالیة :بللتعرف على كیفیة تدخل ھذه الجزیئات في خواص العصبون, نقوم  

 حلل النتائج المحصل علیھا. )1

 ھذه الجزیئة . في اإلتصال العصبي , ثم سمِّ  1الجزیئات جاھمیة  دور و استنتج )2

 .3و ج 2ضیات التي تقترحھا حول دور كل من جھي الفرما )3

 

  , ندرس ما یلي :للتأكد من صحة فرضیاتك   ) ب

قطعتین مجھریتین من غشاء عصبون , تحمل كل منھما  Clamp -Patch: نعزل بتقنیة  2تجربة 

), عند  2) و (و 1) , مع االحتفاظ بنفس تركیب الوسطین (و 3) أم ( ج 2إحدى الجزیئتین ( ج

 ئیةالغشا القطعة عبر المتولدة التیارات خاص جھاز بواسطة حیث نسجل ة أخرىیشروط تجریب

من نفس  2ة و یلخص الشكل التقنیة المستعمل 3من الوثیقة  1یبین الشكل  . حالة كل في ةالمعزول

  .في كل حالة  شروط و النتائج المحصل علیھاال الوثیقة

  
   

    1الشكل 

  

  

 :نستعمل تركیب تجریبي 1تجربة   ) أ

ن من وسطین فیزیولوجیین مختلفین مكوَّ 

یفصل , المشع   Na+ من حیث تركیز

إحدى  بینھما غشاء غیر نفوذ نغرس فیھ 

و نسجل  , الجزیئات ( ج ) المدروسة

 1إنتقال أو عدم انتقال اإلشعاع من و

التجربة و نتائجھا في نوضح . 2إلى و

من على الترتیب   2و  1 ینالشكل

 . 2الوثیقة 

  

  

  النتائج   الجزیئات  

  +++  1ج

  0  2ج

  0  3ج

  2الشكل 

    انتقال اإلشعاع من  +:

  . 2إلى و 1و

 اإلشعاععدم انتقال :0

   2الوسط و
  

  الماصة 
  الزجاجیة 

  
  القطعة 

  المعزولة 
  

  الجزیئة ج
   

 1الوسط و

3الوثیقة    
  : تیار خارج            : تیار داخل    

-2- الوثیقة   
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 معطیا ,فرضیاتك السابقة مدى صحة بیِّن ,  3من الوثیقة  2المسجلة في الشكل لنتائج باستغاللك ل )1

 . تسمیة مناسبة 3و ج 2كل من جل

 التعلیل :, مع في كل حالة من الحاالت التالیة  2 ة ربالتجبإعادة  المتوقعة  أرسم المنحنیات )2

 الي الوسط .  ATPعند اضافة مادة تمنع اماھة الـ   )أ 

 .  +Naفي حالة استعمال تراكیز متساویة بین الوسطین للـ   )ب 

 .   + Kبـ  +Naباستبدال شوارد الـ   )ج 

 بنغاروتوكسین ذو البنیة الفراغیة الشبیھة لألستیل كولین . ɑبإضافة   )د 

III. العصبي االتصال في , 3ج , 2ج,  1ج من كل دور اتبرز فیھ تخطیطیة برسومات إجابتك دعم  . 

  نقاط) 05: (الثالث التمرین 

ملیار سنة , على حجمھا األولي , خالل ھذه  4,5حافظت االرض منذ نشأتھا الى یومنا ھذا , و لمدة 

  مستویات منھا . عدة الفترة تمَّ بناء قشرة محیطیة في

 ما ھي اإلشكالیة التي یمكنك طرحھا من خالل ھذه المعطیات ؟  .1

  الحلول المناسبة نقترح علیك دراسة الوثائق التالیة :  إلیجاد

الواقع في  بعض المعطیات المسجلة على طول الخط ( أ ب ) من الخریطة المرفقة تتضمن : 1الوثیقة 

  بحیث : الحدود الشرقیة للصفیحة االوراسیة ,

  توزیع األحزمة المغناطیسیة المستحاثیة  لبازالت قاع المحیط عمر الصخور و تقدیر : 1الشكل .  

  يتدفق الحرارال: تمثیل بیاني لتغیرات  2الشكل . 
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لتحدید الحقل علل اختیار صخر البازالت  .2

 المغناطیسي األحفوري .

من خالل المعلومات المستخرجة من  .3

استنتج الحركة  , 1أشكال الوثیقة 

ر لھا ھذه المعطیات یشالتكتونیة التي ت

لتدعیم الفكرة الواردة في مقدمة 

 الموضوع .

  

  

  
  

 للصفیحة الشرقیة  الحدود على تقع التي الیابان جزیرة في الزلزالیة البؤر عمق تمثل : 2 الوثیقة

  .األوراسیة

  

  

 صف تغیر عمق البؤر غرب الصفیحة األوراسیة . فسر ذلك . .4

 ؟  1في السؤال  بحل إشكالیتك المطروحة  2كیف تسمح لك الوثیقة  .5

.   

 

 

    

 نتمتى لكم النجاح و التفوق في البكالوریا


