
 الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة

 6102ثانوٌة بن لحرش البشٌر حاسً بحبح                                                االختبار التجرٌبً لدورة ماي 

 الشعبة : العلوم التجرٌبٌة

 ساعات 10 المدة :                              اختبار فً مادة : علوم الطبٌعة والحٌاة                

 عالج موضوعا واحدا على الخٌار من بٌن الموضوعٌن المقترحٌن التالٌٌن :

 نقطة( 61ـــــــــــــــــوع األول )الموض

 ن( 17 ):  التمرٌن األول

 داخل وخارج خبلٌا الكائن الحً.وظٌفٌا تخصص البروتٌنات  أصلهو البرنامج الوراثً الذي تملكه الخبلٌا الحٌة 

 ( ظاهرة مهمة فً تخصص البروتٌن فً خلٌة الكائن الحً.1تبٌن الوثٌمة) -

 (.1الظاهرة الممثلة فً الوثٌمة ) تعرؾ على -(1

 .10الى  1من  المرلمة العناصر سم -(2

 

 

 

 

   18(جدول لمطعة مشفرة  بـ 2تمثل الوثٌمة)-(3

 (.1( من الوثٌمة)9تشرؾ على تركٌب جزء من الجزٌئة )  نكلٌوتٌدة

 

 

 

 

 

 

 .المرفك( باستعمال جدول الشفرات الوراثٌة 2إتمام جدول الوثٌمة ) بعد ADN ـوسلسلتً ال  ARNmحدد إتجاه   -أ(   

 تعرؾ على إتجاه الترجمة ثم حدد تتابع األحماض األمٌنٌة فً السلسلة الببتٌدٌة المتشكلة مبٌنا الطرؾ  -ب(   

 األمٌنً والنهاٌة الكربوكسٌلٌة.    

 لراءات  أخرى للمعلومة الوراثٌة. ستعطً  UVإن تعرض هذه المطعة إلى األشعة -ج(  

 ( إبتداءا من الٌمٌن7-6-5فً الموضع) نكلٌوتٌدات 3* فمدان   

 

 (2)الوثٌقة

 9من  1الصفحة 

 

 (1) الوثٌقة



 الحادث وأذكر نمط هذا التؽٌر . / ما نوع التؽٌر1     

 بتٌد المصنع فً هذه الحالة.ٌ/ ما هً نتائجه على متعدد الب2     

 ستعمل مستخلصا بكتٌرٌاٌع( نمترح التجارب التالٌة حٌث -1دور بعض العضٌات المتدخلة فً ظاهرة الوثٌمة )لمعرفة  -4

 ٌحتوي على كل مستلزمات المرحلة )ع( والجدول التالً ٌمثل الشروط التجرٌبٌة و نتائجها :

  ARNm *  إنزٌم رٌبونكلٌاز له المدرة على تفكٌن مالحظة:

 Tetracycline   بسهولة بالرٌبوزوم فً المولع االرتباطمضاد حٌوي بإمكانهA  

 (.3(و)2فسر النتائج المسجلة فً التجربتٌن)-1    

 ( العناصر المتدخلة فً هذه المرحلة وأذكر دور كل منها.3(و)2استخرج من التجربتٌن )- 2   

 ( المولع الفعال لئلنزٌم  فً وجود وؼٌاب 3لبنٌة فراؼٌة محددة تبرز الوثٌمة ) باكتسابهإن وظٌفة البروتٌن مرتبطة -3   

 مادة التفاعل  .

 

 فسر كٌؾ ٌمكن أن ترتبط وظٌفة البروتٌن -أ

 وثٌما ببنٌته  الفراؼٌة. ارتباطا

 ( 3المعلومة التً ٌمكن إستخراجها من الوثٌمة )هً ما -ب

 فٌما ٌخص نشاط المولع الفعال. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النتائج الشروط التجريبية التجارب

 تركيب البروتين مستخلص بكتيري  فقط 1

 إختفاء متعدد الريبوزم و عدم تشكل البروتين مستخلص بكتيري+إنزيم ريبونكلياز 2

 توقف تركيب البروتين Tetracyclineمستخلص بكتيري + 3

 

 

 (3) الوثٌقة

 9من  2الصفحة 



 ن( 12التمرٌن الثانً)

 .مرض السٌدا  المرافمة لتطور بعض الظواهرلصد التعرؾ على مدم الدراسة التالٌة ت

 بواسطة تمنٌة الهجرة الكهربائٌة   Bو    Aإن فصل بروتٌنات المصل التً هً نوع  من  الؽلوبٌلٌنات لدى فردٌن  -1

 .VIH(فٌبٌن بنٌة فٌروس السٌدا  1(بٌنما الشكل)1(من الوثٌمة)2حة فً الشكل )ضأعطى النتائج المو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصاب بالسٌدا ؟ علل إجابتن .الالشخص  تعرؾ على  – 1   

 حٌاة الفٌروسات مرتبط بتطفلها على خبلٌا أخرى ولتوضٌح هذه الفكرة نمدم التجربة التالٌة : استمرارإن  - 2  

ثم ٌضاؾ لها فٌروس  ، CD4مورثة المشرفة على تركٌب البروتٌن الؽشائً  الخبلٌا مختلفة من مجموعة فً نزرع      

VIH ،  فنبلحظ إصابة جمٌع الخبلٌا  بالفٌروس .عند إعادة نفس التجربة السابمة دون زرع المورثة فإن جمٌع الخبلٌا ال

 . LT4تصاب ما عدا الخبلٌا البالعة الكبٌرة و  

 فسر هذه النتائج  -أ

 الفٌروس. فً  حدوث تطفل   CD4  ،  P64،  P32 ،  gp120بٌن ضرورة كل من   -ب

الذي  CD3أنواع من الفلورة ،الفلورة األولى ترتبط مع مستمبل ؼشائً 3باستعمال تمنٌة الوسم المناعً من خبلل  - 2

أما الفلورة الثالثة فترتبط مع   CD4،بٌنما تتثبت الفلورة الثانٌة على المستمبل    LTٌوجد على سطح جمٌع الخبلٌا  

وإضافة األنواع الثبلثة من الفلورة  LTوفصل الخبلٌا    Bو   Aم  الشخصٌن عند سحب كمٌة من د،  CD8المستمبل 

 (.2الوثٌمة)المبٌنة فً  على النتائج حصلناتإلٌها 

 

 فسر هذه النتائج . - أ

 

 

 عند الشخصٌن مع كون أحدهما مصاب و الآلخر ؼٌر مصاب؟ LTالخبلٌاأال ٌتعارض تساوي مجموع  -ب

 الخلوٌة دور فً مماومة الفٌروس؟علل . لبلستجابةهل  -ج

 (2الوثيقة)

عدد الخاليا المناعية المشعة المقدرة من خالل المحددات التي ارتبطت بها 
 الفلورة . نفرض أن الخلية المناعية الواحدة تثبت فلورة واحدة من كل نوع 

CD3 CD4 CD8 

 A 1428 924 504المصاب  

 B 1492 480 1012المصاب  

 

 (1) الوثٌقة

 9من  3الصفحة 



 إن تطور مرض السٌدا ٌرافمه ظهور سرطانات عدٌدة ،لفهم سبب ظهورها نمدم التجارب التالٌة: -3

لة إلى خبلٌا سرطانٌة وٌخربها من خبلل عرضها لمحددات خاصة تمٌزها ٌتعرؾ الجهاز المناعً على الخبلٌا المتحو-

عن بمٌة الخبلٌا .نموم بزراعة خبلٌا سرطانٌة من فأر مصاب فً ثبلثة فئران سلٌمة ومن نفس السبللة ، ٌكون الزرع فً 

النتائج المتحصل  LT8و   LT4الحالتٌن ، الثانٌة والثالثة مرفما بحمن أجسام مضادة ترتبط نوعٌا مع مستمببلت  الخبلٌا 

 (3علٌها ملخصة فً الوثٌمة )

 ٌوم 61النتائج بعد  الشروط التجرٌبٌة الفئران

 تحلل الخبلٌا السرطانٌة زرع خبلٌا سرطانٌة من فأر مصاب 0الفأر السلٌم 

 تطور الورم وموت الفأر anti –CD4+ حمن  زرع خبلٌا سرطانٌة من فأر مصاب 6الفأر السلٌم 

 تطور الورم وموت الفأر anti –CD8+ حمن  زرع خبلٌا سرطانٌة من فأر مصاب 3السلٌم  الفأر

 (3قة )ــــــــالوثٌ

 .ر هذه النتائج ــــفس -1

تفسٌرا لظهور السرطنات عند األفراد  الترحمكتسباتن ، من المعلومات المستخلصة من الدراسة السابمة و انطبللا -2

 المصابٌن بالسٌدا خاصة فً المرحلة األخٌرة من المرض.

 نقاط ( 17: )  لثثان الــــلتمرٌا

I -  مركبات الطالوٌة نذكرالمن بٌنATP  حٌث ٌدخل فً عدد من                                                                  

 (01تفاعبلت البناء والهدم ، نمدم الوثٌمة )

 مكونات هذا المركب . أنجز رسم تخطٌطً علٌه مختلؾ -1

 ؟ 3و  2و  1ماذا تمثل األرلام   -2

 ٌتولؾ نوع المركب الطالوي على نوع الماعدة التً تدخل  -3

 أمثل .فً تركٌبه ، لدم 

 هو المركب األكثر استعماال من لبل الخلٌة ATP لماذا ٌعتبر -4

 ؟ بخبلؾ المركبات الطالوٌة األخرى

 تحرٌر الطالة من هذا المركب ٌتولؾ على كسر  -5

 ، 3و  2و  1العناصر المشار إلٌها باألرلـــــــام 

 ولتحــدٌد  األداء المهم لتوفٌر طالة أكبر نمـــدم 

 ( .22الوثٌمــــة )

 

 ( .22حـــلل ما تمدمـــــه الوثٌمة ) - أ

 فسر الحــاالت المختلفة . - ب

 مـــاذا تستنتج ؟ -جـ

 

 

 

 

 

 

 
 (10الوثٌقة )

 
 (02الوثٌقة )

 9من  4الصفحة 



II -  ( اآللٌة التً  03ٌمثل المخطط المشار إلٌه بالوثٌمة )شروط معٌنة  على مستوى الخلٌة الحٌة تحدث الفسفرة عند توفر

 . ATPتؤدي الى تشكٌل مركب 

 فً حالة التركٌب الضوئً : -أ

 .الفسفرة ب حدد المرحلة المعنٌة -1

 . Bو Aحدد الوسطٌن  -2

 ADPتم فسفرة الـتاشرح كٌؾ  -3

 فً حالة التنفس الهوائً : -ب

 ADPاشرح كٌؾ تتم فسفرة الـ  -1

 . Bو Aحدد الوسطٌن  -2

 حدد الحصٌلة الطالوٌة الخاصة  -3

 . علل . بأكسدة نوالل الهٌدروجٌن

 اشرح مصٌر نوالل الهٌدروجٌن  -4

 فً حالة ؼٌاب ؼاز االكسجٌن.

 من خبلل ما سبك حدد شروط الفسفرة . -جـ 

 . ADPأكتب التفاعل االجمالً لفسفرة  -د

III-  تفاعبلت التركٌب الضوئً وتفاعبلت التنفس .أنجز رسم تخطٌطً ٌلخص العبللة بٌن 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نقطة( 61وع الثانً ) ــــــــــــــــــــــــــالموض

 (ن 1 7)  : ولالتمرٌن األ

I–  ٌلعب الؽشاء الهٌولً للٌؾ العصبً دورا أساسٌا فً تؽٌر الكمون ؛ من أجل التعرؾ على هذا الدور نجري سلسلة

 التجارب التالٌة :

 بعض التجارب و نتائجها مدونة فً الجدول التالً : -1

 النتائج التجارب رقم التجربة

0 
وضع محور اسطوانً للكالمار فً سائل 

 خلرجً ؼٌر مناسب
 تسجٌل كمون الراحةعدم 

6 
تفرٌػ المحور االسطوانً دون تخرٌب الؽشاء 

 بمؤل بسائل مناسب و ٌوضع فً سائل مناسب .
 كمون الراحةال ٌتؽٌر 

3 
عندما ٌكون المحلول الداخلً مماثل للمحلول 

 الخارجً للمحور االسطوانً
 كمون الراحة الٌظهر

0 
نؽٌر تدرٌجٌا تركٌب الوسط الداخلً للمحور 
االسطوانً عن طرٌك حمنه بأوساط أصطناعٌة 

Kتارة 
+

 ارة أٌونات أخرى تو  

Kٌنتج كمون الراحة من توزٌع 
+
، ال تؤثر االٌونات   
 األخرى على الكمون الؽشائً .

Naأستعمال النظائر المشعة ألٌونات  5
+

Kو   
+

Kنفاذٌة أٌونات  
+

Naٌكون أكثر ممارنة مع نماذٌة  
+

 

 ـالنظائر المشعة ل Hodgkinاستعمل العالم  : 12التجربة 
+

Na  و
+

K  . ماء البحر ثم ؼمر فٌه لٌؾ عصبً معزول 

Na ـ: تدفك خارجً لالمالحظة       
+

K ـو تدفك داخلً ل 
+

. 

 (03الوثٌقة ) 

 9من  5الصفحة 



 الخلٌة هٌولى فً  ATPـال تركٌب تولؾ التً السٌانور مادة أو DNP مثل لؤلٌض مثبطة مادة إضافة عند : 17 التجربة

ـ ل التدفك فً واضحة  تؽٌرات حظول
+

Na  و
+
 K 01 الوثٌمة من بٌانٌة بمنحنٌات  ممثلة النتائج . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟ 6ى إل 1لومات المستخلصة من التجارب ما هً المع –أ  

طبٌعة النوالل التً مرتبط بالنمل الفعال مع تعٌٌن  لتدفك؛ ثم استنتج االدلة التً تثبت أن هذا ا  01حلل منحنًٌ الوثٌمة –ب 

 . 07المادتٌن  فً التجربة تؤثر علٌها 

Kـإلثبات وجود عبللة بٌن التدفك الخارجً ل -(2
+
 :ننجز  أخرىمن جهة و الكمون الؽشائً من جهة   

ٌفرغ المحتوى الهٌولً للمحور االسطوانً و ٌعوض بمحلول متساوي التوتر ؛ ثم ٌحمن المحور  :10التجربة  رقم 

Kبشوارد 
+

ٌوضع المحور المحضر فً محلول فٌزٌولوجً ذو تركٌز ثابت ٌساوي تركٌز ماء البحر ؛  بتراكٌز متزاٌدة ؛ 

Kلٌس الكمون الؽشائً بواسطة إلكترود معزول فً اللٌؾ العصبً و متصل بجهاز ر.ذ.م لكل لٌمة من 
+

الداخل خلوي  

 . 02النتائج تمثلها الوثٌمة 

 

  02 ما هً المعلومة اإلضافٌة التً تمدمها  الوثٌمة -أ 

 فٌما ٌخص منشأ  كمون الراحة .

 رسم تخطٌطً تفسٌري الحالة االٌونٌة للؽشاء بوضح  - ت

 الخلوي للعصبون خبلل الراحة مبرزا أنواع البروتٌنات 

 الؽشائٌة المتسببة فً إحداث التوازن فً اإلختبلل الشاردي 

 الطبٌعً على جانبً الؽشاء مع التعلٌك علٌه .

 

II   )– العصبٌة على مستوى المشبن تؤمنه وسائط كٌمٌائٌة ؛ تحررها النهاٌات العصبٌة للعصبون لبل مشبكً نمل الرسالة

 و التً ٌتولد عنها كمون عمل على مستوى الؽشاء بعد مشبكً ؛ لفهم البللٌة نمترح الدراسة التالٌة :

ثم نخضعه  Patch-clampتمكنا من عزل جزء من ؼشاء لبل مشبكً و الذي ٌحتوي على نوعٌن من المنوات بتمنٌة  -أ 

و عند إضافة مادة  -03من الوثٌمة  01لكمون إصطناعً مفروض . النتائج المحصل علٌها ممثلة فً المنحنى 

Tetrodoxine  مادة مثبطة إلنتمال شواردNa
+
 س الوثٌمة .من نف 02نسجل منحنى  

 

 
 02 الوثٌقة

 9من  6الصفحة 

 

 10 الوثٌقة



 فسر التسجٌلٌن المحصل علٌهما . -(1   

 كمون ستخلص فٌما ٌخص مصدرتماذا  -(2

  العمل لبل مشبكً . 

 نعزل جزء من الؽشاء بعد مشبكً  بنفس  –ب  

 التمنٌة السابمة و الذي ٌحتوي على نوعٌن من 

 أما التجارب  04المنوات كما موضح فً الوثٌمة

 المتولدة ممثلة فً الجدول .و نتائج التٌارات 

المعطٌات 
 التجرٌبٌة

محتوى الوسط 
 الخارجً

محتوى الوسط 
 الداخلً

النتائج المسجلة على 
مستوى الؽشاء بعد 

 المشبكً

 

Na
+

 K
+

 CL
-

 Na
+

 K
+

 CL
-

 

قبل اضافة 
ACh 

440 20 560 48 410 40 
 

اضافة 
ACh 

244 20 560 244 410 40 

 

اضافة 
GABA 

440 20 560 48 410 300 
 

 ؟ تستنتج ماذا و الجدول نتائج فسر -

 ( ن 07) :انًالتمرٌن الث

الجوانب الهامة فً الحٌاة الخلوٌة، فهً تستوجب تدخل بنٌات خلوٌة متكٌفة مع اآللٌات  دإن الظواهر الطالوٌة تشكل أح

 المسٌرة لهذه الظواهر. تهدؾ الدراسة التالٌة إلى توضٌح بعض جوانب هذا المفهوم.

I - نضع معلما من أشنه الكلورٌبل فً وسط مبلئم فً ؼٌاب  -أCO2  ثم فً وجوده خبلل فترات متعالبة من الظبلم

واإلضاءة. ثم نتتبع كمٌة األكسجٌن فً الوسط وكمٌة المركبات العضوٌة المتشكلة ؛ النتائج المحصل علٌها ملخصة فً 

 .-1-الوثٌمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -1-الوثٌقة

 9من  7الصفحة 



د ( ، مدعما إجابتن بكتابة التفاعل الكٌمٌائً  –ج  –ب  -د ) أ 9الى  0حلل و فسر النتائج المعبر عنها فً الفترة من  -1

 اإلجمالً للظواهر الحاصلة .

 شرط ضروري النطبلق األكسجٌن؟علل. CO2 ـتوفر الهل  -2

 فً انطبلق األكسجٌن؟ CO2 ـ) د. و( ماذا تستخلص فٌما ٌخص دور ال ءانطبللا من تحلٌلن للجز -3

 بداٌة انطبلق األكسجٌن؟بماذا تعلل تمدم تشكل المواد العضوٌة عن  -4

 لتحدٌد مصدر األكسجٌن المطروح فً الوسط نجري التجربة التالٌة: -ب

، ثم ٌوضع المعلك  فً وعاءٌن مختلفٌن من حٌث نسبة اإلشعاع فً  CO2 ـنضع طحالب خضراء فً الماء مضاؾ إلٌه ال

ٌجمع  وتماس نسبة اإلشعاع فٌه  O2 ـ. ) إشعاع األكسجٌن(، ونعرضهما للضوء ، وعند انطبلق الCO2 ـالماء و فً ال

 النتائج ممثلة فً الجدول التالً .

 .إجابتنما هً المعلومة المستخلصة من هذه النتائج؟ علل  -1

 

II – /الحصٌلة الطالوٌة  -2-تستمد الخلٌة الطالة البلزمة ألداء نشاطاتها من هدم المواد العضوٌة البسٌطة.تمثل الوثٌمة  أ

 ألكسدة الؽلوكوز من طرؾ فطر الخمٌرة 

 ما هً الظاهرة الطالوٌة المناسبة للحصٌلة ) ص(؟ - أ

 الطالوٌة والكٌمٌائٌة الظاهرة.أكتب المعادة اإلجمالٌة مبرزا الحصٌلة  - ب

 (،3إلى ز 2(، ) ز2إلى ز 1( ،) ز1إلى ز 0) ز رماذا تمثل األطوا -جـ 

 و ما هو ممر كل طور؟    

 أكتب المعادلة اإلجمالٌة لكل طور. -د  

 ADP،Pi( نحضر معلما من المٌتوكوندري ونضٌؾ لها 3إلى ز 2الموافمة للطور ) ز ATPلمعرفة آلٌة بناء الـ  /ب

TH-Hو
+

Hونمٌس تركٌز  
+

المتشكلة سمحت نتائج  ATPببللط مجهري على مستوى الوسط الخارجً وكذلن كمٌة الـ  

 .-3-من الوثٌمة Aالدراسة من انجاز الشكل 

 

 

 

 

 

 

 العبللة. دفسر المنحنٌات وأوج -1

 .Bالبٌانات لممر اآللٌة الطالوٌة الموافمة للشكل جمٌع دلٌما مرفما بتخطٌطٌا  أنجز رسما  -2

 

 
 المشع O2نسبة الجزٌئات المحتوٌة على 

 المنطلق CO2 O2 الماء

 0.85 0.20 0.85 0المعلق 

 0.20 0.68 0.20 6المعلق 

 

 -2- الوثٌقة

 9من  8الصفحة 

 
 -3-الوثٌقة



 نماط ( 06)  التمرٌن الثالث :

ما ٌدعى النشاط التكتونً ٌنمسم الؽبلؾ الصخري ) اللٌتوسفٌر( إلى عدة صفائح متحركة عن بعضها البعض ، وهذا 

 للصفائح .

 ( ممطعا مبسط للكرة األرضٌة الذي1( توضح الوثٌمة )1

 ٌظهر العبللة بٌن مختلؾ الصفائح التكتونٌة .

 .الحدود التً تفصل بٌن مختلؾ الصفائح أذكر  -أ 

 .عدد الصفائح التً ٌمثلها هذا الممطع  حدد  -ب 

 ٌا أنجز فًممطعا جٌولوج 2( ـ تمثل الوثٌمة رلم  2

   (1من الوثٌمة  1ؼرب أمرٌكا الجنوبٌة )المنطمة  

 وتمثل النمط السوداء فً هذا الممطع تموضع بؤر الزلزال.

 حدد الخصائص التً تتمٌز 2اعتمادا على الوثٌمة  –أ 

 بها منطمة ؼرب أمرٌكا الجنوبٌة  ؟  

 ب ـ كٌؾ تتموضع بؤر الزالزل فً عمك هذه المنطمة ؟ 

 ( ماذا ٌحدث لمشرة 2ج  ـ من خبلل دراسة الوثٌمة )

 ؟  1من الوثٌمة  1المحٌط الهادي فً المنطمة       

 و كٌؾ ندعو هذه الظاهرة ؟       

 د ـ فسر العبللة بٌن هذه الظاهرة وخصائص هذه المنطمة ؟ 

من  2)المنطمة  الهادي طٌة بالمحٌطالوسط محٌ الذروة ( ـ أجرٌت عدة تنمٌبات لمعرفة عمر ألدم الرواسب على جانب3ً

 ، وٌمثل الجدول اآلتً نتائج هذه التنمٌبات . ) 1الوثٌمة 

 Kmالبعد عن محور الذروة الوسط محٌطٌة ب  061 60 37

 عمر أقدم الرواسب بمالٌٌن السنٌن 5 0.6 0.2

 ستخلص من نتائج هذه التنمٌبات ؟ تماذا  –أ 

 .الظاهرة الجٌولوجٌة التً تحدث على مستوى الذروة الوسط محٌطٌة حدد -ب

 . كٌؾ تفسر أن مساحة الكرة األرضٌة تبمى           1من الوثٌمة  2و1ج ـ اعتمادا على الظواهر التً تحدث فً المنطمتٌن 

 ثابتة ؟       

 ليس عليك أن تكتب كل ما تعرف و إهما عليك أن تعرف ما تكتب

 BAC2016 تموياتوا لكم بالتفوق في الوجاح

 

 

 (1الوثٌقة )

 (2الوثٌقة )

 9من  9الصفحة 


