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 وزارة التربية الوطنية

 تيسمسيلت  –ية الشيخ حجاز لرجام ثانو                                                           مديرية التربية لوالية تيسمسيلت
 

 2017 مـــــــايامتحان البكالوريا التجريبي دورة 
 

ساعات  4لمدة: ا      الشعبة: علوم تجريبية                                                                          
 

علوم الطبيعة و الحياة مادة:اختبار في   
 

 

 على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التالين
 

 الموضوع األول
 

 نقاط ( 05)  التمرين األول: -
 

يخضع تركيب البروتين عند الخاليا الحية إلى آليات 

، لدراسة هذه صةمنظمة تنشطها عضيات متخص  

 اآلليات نقترح عليك هذه الدراسة.

( إحدى آليات تركيب البروتين عند 01تمث ل الوثيقة )

 .خلية حقيقية النواة

على  تعّرفبيانات العناصر المرقمة ثم  اكتب -1

 مقرها. محّددا( 01الظاهرة الممثلة بالوثيقة )

( 2اآللية التي تسمح بإنتاج العنصر ) صف -2

 مقرها. محّددا

مراحل النشاط الذي يسمح بإنتاج العناصر  اشرح-3

(3.) 

ثم  ( بعد انتهاء تشكله5مصير العنصر ) حّدد -4

ي تبرز فيه األليات الت أنجز رسما تخطيطيا وظيفيا

 .هتسمح بتركيب

 
 

 نقاط( 07) التمرين الثاني:

 

تحتاج الخاليا الحية في نشاطاتها لطاقة تستمدها من 

تحويل الطاقة الكيميائية الكامنة في الجزيئات 

العضوية و يتم ذلك بآليات دقيقة. تهدف هذه الدراسة 

 إلى التعرف على بعض هذه اآلليات.

I-   باستعمال التركيب التجريبي المدعم بالحاسوب

و  2COو  2Oوالمزود بلوا قط  خاصة بكل من الـ 

االيثانول،تم وضع خاليا خميرة الخبز في وسط غني 

بالغلوكوز و يفتقر إلى األكسجين  ، نتائج التجربة 

 :01لوثيقة موضحة في منحنيات ا

مول  1عن هدم  الناتجة  ATPكما تبين أن كمية الـ -

 ATPثا( تقدر بـ 100 -0غلوكوز في الفترة )المن 

   ATP 2 ثا( بـ  700-200وتقدر في الفترة ) 38

 إجابتك كل فترة .  برربالنسبة ل 01المسجلة في الوثيقة الظواهر التي أدت إلى ظهور هذه النتائج  حدد -1

 .تثبت ذلككيميائية معادالت بمستعينا  المذكورتين،  سبب اختالف كمية الطاقة الناتجة في الفترتين الزمنيتين فسر -2
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II-  لدراسة اآلليات المؤدية إلى إنتاج الـATP توكوندري أنجزت و عالقتها باستهالك األكسجين على مستوى المي

 حيث :(،02)أعمال تجريبية نتائجها ممثلة في الوثيقة 

جي لمعلق من الوسط الخارفي  (H+)تركيز البروتونات يمثل التركيب التجريبي المستعمل و نتائج  قياس  :)أ(الشكل 

 في حالتين : ( 2TH) معطي اإللكتروناتتوي على حيالميتوكوندريات المعزولة 

 .إلى المعلق DNPالـ  إضافة األكسجين ثم مركبعند: ②لحالة ا -إضافة األكسجين إلى المعلق.   عند: ①الحالة  -

داخلي جدوال يلخص نتائج معاملة حويصالت تم الحصول عليها بعد عزل أجزاء من الغشاء اليمثل  : )ب(الشكل 

 للميتوكوندوي والتي تتحوصل تلقائيا نحو الخارج. 

 ( .H+يجعل غشاء الميتوكندري نفوذا للبروتونات ) DNP مالحظة :*

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النتائج الشروط التجريبية   الشكل )ب(

في وجود النواقل 

 المرجعة و األكسجين

 ATPتركيب الـ  ADP+Piحويصالت كاملة +  01

 ATPعدم تركيب الـ  حويصالت كاملة فقط 02

03 
حويصالت كاملة مخربة الكرية المذنبة+ 

ADP+Pi 
 ATPعدم تركيب الـ 

في غياب النواقل 

 المرجعة و األكسجين

 

04 
 حيث: ADP+Piحويصالت كاملة + 

pH int = pH ex = 07                      
 ATPعدم تركيب الـ 

05 
 حيث: ADP+Piحويصالت كاملة + 

 04             pH int =08pH ex =  
 ATPتركيب الـ 

06 
 يث:ح + ADP+PiDNPحويصالت كاملة + 

 04             pH int =08pH ex = 
 بكمية مهملة ATPتركيب الـ 

 = الوسط الخارجي exوسط الداخلي ،   = ال int(                                                                        02الوثيقة )

 

 ؟ماذا تستنتج، ②و  ①في الحالتين الميتوكوندري خارج (H+)تركيز البروتونات تغي رات  فّسر -1

 .على مستوى الميتوكوندري ATPلـ شروط تركيب االممثلة في الشكل )ب( النتائج التجريبية من استنتج  -أ -2

و  2Oبين استهالك الـ  المزاوجة اشرح(، 05( و )01واعتمادا على نتائج التجربتين ) )ب(شكلباستغالل معطيات ال -ب 

 عن ذلك بمعادلة كيميائية. معبرا ATPتركيب الـ 

ر التي ع الظواهانطالقا من معلوماتك، وما توصلت إليه من معلومات في هذا التمرين، أنجز مخططا تلخص فيه مجمو-3

 الت التي تطرأ على مادة األيض في الوسط الهوائي.يرافقها تشكيل النواقل المرجعة خالل التحو  

 

 

 

 pHمقياس الـ 
 DNPحقنة الـ 

 O2حقنة الـ 
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 نقاط( 08) الثالث:التمرين 

 

I-  إن القضاء على المستضدات المختلفة هو نتيجة العمل

المنسق للخاليا و الجزيئات المناعية التي تنشط مختلف 

، لمعرفة هذه األليات مراحل و آليات االستجابة المناعية

 .نقترح عليك النشاط التالي

 ( إحدى مراحل االستجابة المناعية النوعية 1تمثل الوثيقة )

 ثم  هذه المرحلة من االستجابة المناعية.على  فتعرّ  -1

 على الخاليا وتعّرفالبيانات المرقمة  كتبا

     (d , c , b , a .) 

 على الظاهرة التي تحدث بين الخاليا فتعرّ  -2

 (d , c , b , a ). 

 

II-  لمعرفة الظواهر الموالية للمرحلة المدروسة  في الجزء

I  نقترح عليك  التجربتين التاليتين و اللتان تظهران كيفية تصدي العضوية لفيروسLCM   و هو فيروس يصيب الخاليا

 :العصبية 

ظهارها مع شروط تجريبية مختلفة تم ا فيو ذلك  LCMنقوم بحقن اربع مجموعات من الفئران بفيروس  : 01التجربة 

 (.02الوثيقة ) (جدولالشكل )أ( )نتائجها في 
 

 الشكل )ب( (02الوثيقة ) الشكل )أ(

 

 
 

 

 LCMفيروساعية ضد نمط االستجابة المن  ستنتجاولى ثم وساط الثالثة األالتجريبية في األالنتائج  رفسّ  -1

 .جابتكإ لعلّ ،حول ما درسته في الجزء  4المعلومة التي تظهرها نتيجة التجربة  ماهي - 2

لك بوجود ذمختلفتين وراثيا و  Bو  Aساللتين من الفئران على  بية مختلفةيفي شروط تجرتم إجراؤها:02التجربة 

 (.02ة )قوثيممثلة في الشكل )ب( من ال، مراحل التجربة و نتائجها LCMفيروس الـ 

 المحص ل عليها في األوساط الثالثة.النتائج التجريبية  رفسّ  -1

 .إجابتكل علّ ،02من التجربة  ستنتاجهايمكنك االمعلومة اإلضافية التي  ماهي -2

 LTcشروط  عمل الخاليا   استخرجانطالقا من مقارنتك لنتائج األوساط الثالثة ، -3

- في الجزأين باالعتماد على المعلومات الواردة و ظيفيا تظهر فيه ورسما تخطيطيا و  نجزأ،و بتوظيف معلوماتك

 .LCM فيروسللقضاء على لخاليا المناعية المحس سةتدخال آليات

 حالة الف ر التجارب

وجود أجسام 

مضادة ضد 

LCM في 

 دم الف ر

النتائج 

ل  المحص 

 عليها

1 
عادي  

 )بدون معالجة(
+ 

عدم تكاثر 

 الفيروس

2 
تعريض نخاع العظم 

 ل شعاع
- 

تكاثر 

 الفيروس

3 

تعريض نخاع العظم 

ل شعاع + حقن 

ن  مصل ف ر محص 

 LCMضد 

+ 
عدم تكاثر 

 الفيروس

4 
استئصال الغدة 

 التيموسية
- 

تكاثر 

 الفيروس
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 الموضوع الثاني
 

 نقاط ( 05)  التمرين األول: -
 

تلعب اإلنزيمات دورا فع اال في حياة الكائنات الحية نظرا 

و إلبراز العالقة بين بنية اإلنزيم و لتخصصها الوظيفي 

 تخصصه الوظيفي نقترح عليك الدراسة التالية.

الليزوزيم الفراغية إلنزيم بنية ال( 01تبرز الوثيقة )

 الذي يفكك جدران الخاليا البكتيرية. الفع ال

مستوى  استنتجالبيانات المشار إليها ب رقام ثم اكتب -1

 إجابتك. معلاّلالبنية الفراغية إلنزيم الليزوزيم 

التي يقدمها لك الجزء المؤطر في  معلوماتماهي ال-2

 ( حول خصائص السلسلة الببتيدية ل نزيم.01الوثيقة )

مراحل التفاعل اإلنزيمي المحفز بواسطة إنزيم  نمذج -3

 .برسومات تخطيطية بسيطة الليزوزيم

بنيته الفراغية التي تتميز اإلنزيم على  نشاطتوقف ي -4

و التي تبقى مستقرة في مجاالت  ②بوجود البنية 

باالعتماد على  محدودة من درجة الحرارة و الحموضة 

 كتب نصا علمياامعارفك بتجنيد ( و 01معطيات الوثيقة )

ة هذه المعلومة  .تؤكد فيه صح 

 

 (: قاطن 07)التمرين الثاني
 

 ي   : ط التالنواعها  نقدم لك النشاأمين و انتقال السيالة العصبية على مستوى المشابك وكذا  لمعرفة كيف يتم ت

I- ( من الوثيقة )العصبونين قبل  التي تم الحصول عليها إثر تنبيهوالتسجيالتالتركيب التجريبي ( 01يمثل الشكل )أ

 مشبكيين )أ( و )ب(. 

ماهي (،ب و ج  )أ،التسجيالت حلّل -1

 التي يمكنك استخالصها؟المعلومات

الـ  و االستيل كوليننقوم بحقن كل من  -أ -2

GABA في الشقين المشبكيين 

م( بواسطة ماصة مجهرية  -م(  و )ب  -) أ

العصبونيين في غياب التنبيه على مستوى 

)أ( و )ب( فنتحصل على النتائج الممثلة 

 .(01بالشكل )ب( من الوثيقة )

 .   إجابتكمعلاّل و االستيل كولين  GABAدور كل من الـ   حّدد

ن  مستوى كل مثم تنبيهين متزامنين على  )أ( نقوم بإجراء تنبيهين متتاليين و متقاربين على مستوى العصبون   -ب

 .ابتكاج لعلّ ،التسجيل جهزةأمتوقع الحصول عليها على مستوى  التسجيالت  ال  ماهي،(ب)و  )أ(العصبونين
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II- ( 01في دراسة مكملة تهدف للبحث عن مصدر التسجيالت المحص ل عليها في الوثيقة ) كيز بعض تراتمت معايرة

ن العصبيتين للعصبونين )أ( و يتيمستوى النهاعلى م( و -( و )ب م -( في الشقين المشبكيين )أCl-وCa ،+Na++الشوارد )

 (.02( في شروط تجريبية مختلفة يوضحها جدول الوثيقة )01)ب( من الوثيقة )
 

 نتائج المعايرة على مستوى: (02الوثيقة )

 م( -( و)بم -الشقين المشبكيين )أ  النهايتين العصبيتين )أ( و)ب( الشروط التجريبية التجربة

 تنبيه العصبون )أ( 1
في  Ca++زيادة تركيز شوارد الـ 

 النهاية العصبية للعصبون )أ(

ركيز مرتفع من األسيتيل كولين في الشق المشبكي ت -

 على مستواه  Na+(و انخفاض تركيز الـم -)أ

 تنبيه العصبون )ب( 2
في   Ca++زيادة تركيز الـ 

 النهاية العصبية للعصبون )ب(

المشبكي في الشق  GABAتركيز مرتفع من  الـ  -

 على مستواهCl-(وانخفاض تركيز الـ م -)ب

3 

 Na+تثبيط قنوات الـ 

على مستوى K+أو الـ 

 العصبون )أ( ثم تنبيهه

في Ca++تركيز منخفض من الـ 

 النهاية العصبية للعصبون )أ(

 (م-شبكي )أفي الشق الم  Na+تركيز مرتفع من الـ  -

 و غياب األسيتيل كولين على مستواه

4 

 Na+تثبيط قنوات الـ 

على مستوى K+أو الـ 

 العصبون )ب(ثمتنبيهه 

في  Ca++منخفض من الـ تركيز 

 النهاية العصبية للعصبون )ب(

 (م -شبكي )ب في الشق الم Cl-تركيز مرتفع من الـ  -

 على مستواه GABAوغياب الـ 

 

 )ب(و )أ( نهايتين العصبيتينالالنتائج المحصل عليها على مستوى  فّسر -1

 برسومات ابتكدّعم إج؟ (م -)بو م( -)أ  ينالمشبكي ينالشقمن تحليل النتائج التجريبية المسجلة على مستوى  ما هي المعلومات المستنتجة -2

 تخطيطية وظيفية.

III-ة المشبكيعد شائية بتثبت من خالله ب ن الكمونات الغ اكتب نصا علميامما سبق و مكتسباتك حول هذا النشاط  اانطالق

 ماهي إال نتيجة لتعاقب مجموعة من الظواهر الكهربائية و الكيميائية على مستوى المشبك. 
 

 نقاط( 08) التمرين الثالث:
 

و  نات الحيةالكائ تتفرد بقدرتها على إدخال الطاقة الضوئية إلى عالم تملك الخاليا النباتية عضيات ذات بنية حجيرية

 وإلظهار ذلك نستعرض الدراسة التالية: تحويلها إلى طاقة كيميائية كامنة في مركبات مختلفة

I- ( من الوثيقة )( بنية إحدى هذه العضيات.01يمثل الشكل )أ 

 
 

 (.3و  2، 1)العناصر سّم عنوانا مناسبا لهذا الشكل ثم  قّدم -1
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ي بالـ غن CO2( السابقة في وسط فيزيولوجي خال من 01( من )الوثيقة 1نضع في الظالم معلقا من العناصر ) -2

ADP وPi  ويحتوي على مستقبل اإللكترونات+R ض المعلق للضوء في الزمن حموضة  . نتائج قياس درجة1t، نعر 

(pH ( ( ر نسبة 1العناصر )ب( من  في الوسط ممثلة بمنحنيات الشكل  ATPالـ( و الوسط الفيزيولوجي و تطو 

 (01الوثيقة )

الت كيميائية إجابتك بمعاد مامدعّ ( خالل الفواصل الزمنية المعطاة 01منحنيات الشكل )ب( من الوثيقة ) فّسر -أ

ن مكسجين ضاءة نسجل انطالق غاز األاإلللتفاعالت التي تحدث في هذه الظروف التجريبية علما أنه في فترة 

 .المعلق

لظواهر التي اعليه مجموع  مثّل( ثم 01( من الشكل )أ( من الوثيقة )Aرسما تخطيطيا لبنية أحد العناصر ) أنجز -ب

 تحدث في وجود الضوء.

II- ( من الوثيقة )ن:(  لتحقيق التجربتين التاليتي01نحض ر معلقا من العضي ات الممثلة بالشكل )أ 

ضه للضوء لمدة ) 2COنزود المعلق بتيار هوائي غني بـ  :01التجربة  طع اإلضاءة على د( بعدها نق 30المشع ثم نعر 

 نطالقا منشكلت االمعلق و نواصل التجربة في الظالم، نتائج قياس كمية اإلشعاع في بعض المركبات العضوية التي ت

 (.02الوثيقة ) التجربة ممثلة في الشكل )أ( من ( طيلة مدة01( من الوثيقة )2المشع على مستوى العنصر ) 2COدمج 

د الوسط بكميات مح 40نكرر نفس التجربة السابقة لكن هذه المرة في الزمن ) :02التجربة   ATPدودة من الـ د( نزو 

 .(2)المشع المثبت من طرف هذه العضيات ممثلة بالشكل )ب( من الوثيقة  2COكمية ، تغيرات  NADPH,H+و 

 

 
 

ر اإلشعاع في المركبات العضوية المتشكلة خالل  2COمراحل دمج اشرح -1 ضاءة ترة اإلفالمشع التي تسمح بتفسير تطو 

 ( . 02في الشكل )أ( من الوثيقة )

ر اإلشعاع في تغي رات تط فّسر( 02باالستعانة بالمعلومة المستخرجة من تحليل معطيات الشكل )ب( من الوثيقة )  -2 و 

 (.02لة في فترة الظالم في الشكل )أ( من الوثيقة )المركبات العضوية المسج

من  )3(صر التي تسمح بتشكيل العن2COمخططا بسيطا يظهر تفاعالت تثبيت  أنجز( 02باستغالل معطيات الوثيقة ) -3

 .( في وجود الضوء01الوثيقة )

 

III-  من خالل المعلومات التي توصلت إليها في الجزأينI وII اكتب نصا علميا، من هذا التمرين و مستعينا بمعارفك 

ل الطاقوي التي تسمح بإدخال الطاقة الضوئية إلى العالم الحي   .بينها العالقة مبرزاتشرح فيه مراحل التحو 

 

 

 بالتوفيق في شهادة الباكالوريا
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