
 2018البكالوراي التجريبية ملادة علوم الطبيعة واحلياة / شعبة العلوم التجريبية / ماي 
 

 8من  1الصفحة 
 

 قراطية الشعبيةجلمهورية اجلزائرية الدميا
 ة ـــــــة املسيلـــــــة لواليـــديرية الرتبيم                                          وزارة الرتبية الوطنية                 

 يةحممد الشريف امساعدة ـــــــنوياث                                  لتعليم الثانويل تجريبيةال بكالورايالامتحان 
 2018ـاي ــــــــــــمــــــريخ: ألتا                                                        علوم جتريبيةالشعبة: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  سا 04ملدة ا                                                      علوم الطبيعة واحلياةار يف مادة: اختب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 على المترشح أن يختار أحد الموضوعين اآلتيين:
 

 الموضوع األول:
 ( 8 من 4إلى الصفحة  8 من 1من الصفحة  صفحات ) 04 يحتوي الموضوع األول على

 

 نقاط( 05) األول:التمرين 

 قة التالية:الوثي عليك نقترح النشاط هذا لدراسة ،الحيوية الوظائف مختلف على المسؤولة الجزيئات بتركيب الخاليا تقوم
 

 
 
 .الخلية في مقرها محددا   المعنية المرحلة على تعّرف ثم ، 6 إلى  1نم المرقمة البيانات . اكتب1
نصا علميا توضح فيه مراحل تركيب البروتين على مستوى  اكتب. من خالل مكتسباتك القبلية ومعطيات الوثيقة 2

 الهيولى.
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 8من  2الصفحة 
 

 نقاط( 07) :الثانيالتمرين 

 ية:التال روتينات الغشائية، لتوضيح ذلك نقترح الدراسةيخضع نشاط الخاليا العصبية لظواهر أيونية ناتجة عن عمل الب

 الجزء األول:
 للتبادالت األيونية عبر غشاء الّليف العصبي بعد إحداث تنبيه فّعال: ةتفسيري نمذجةقّدم ت  ( 1) الوثيقة

 
 ئي.الكمون الغشابين المراحل الثالث وأجزاء منحنى  العالقة اشرح( 1. اعتمادا على معطيات الوثيقة )1
 . أنجز رسما تخطيطيا وظيفيا تبرز من خالله دور البروتينات في الحفاظ على كمون الراحة.2

 :الثانيالجزء 
 ة نحققلفهم تأثير المشابك في نقل الرسالة العصبي قق الحفاظ على توازن وضعية الجسم،التنوع الوظيفي للمشابك يح

 (.2التجربة الموضحة في الوثيقة )

 

المرحلة 
 يةالتجريب

 موقع التنبيه الفّعال
 قيم الكمون الغشائي

 )ميلي فولط(
 4ق 3ق 2ق 1ق

 N1 -85   -70 :فيالتنبيه  1

 N2  -45  +30التنبيه في:  2

 N3   -60 -70التنبيه في:  3

في  N2و  N1 :في التنبيه 4
 نفس الوقت

-85 -45  -70 

 N3و N2و  N1 :في تنبيهال 5
 في نفس الوقت

-85 -45 -60 +30 

 (2الوثيقة )
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 8من  3الصفحة 
 

 مع التعليل. M1N ،M2N ،M3Nالمشابك:  نوع مختلفد . حدّ 1
 .5و  4. فّسر نتائج المرحلتين التجريبيتين 2
 . استعانة بما سبق ومعلوماتك بّين كيف يضمن تنوع المشابك توازن وضعية الجسم.3

 نقاط( 08) :الثالث التمرين

فهم كيفية  لغرض، ATPالطاقة الكيميائية الكامنة فيها وتحويلها إلى  استخراج بهدم المواد العضوية قصد تقوم الخاليا
 حصول ذلك نقترح ما يلي: 

 :األولالجزء 

في ما يتين من خاليا الخميرة تمت مالحظتهالكترونوغرافيتين لخلين لصورتين رسمين تخطيطي (1) يقدم شكال الوثيقة
 خر ال هوائي ) الشكل ب (.حدهما هوائي ) الشكل أ ( واآلأ ينويحي ينوسط

 

 
 
 .ظة بين الخليتينحّدد االختالفات المالح  . 1
 مع التعليل. ف على الظاهرة الحادثة في كل وسط،تعرّ . 2

 :الثانيالجزء 

لك بعد ذ لعملية الطرد المركزي قصد عزل ميتوكندريات عن باقي مكونات الخلية، وإخضاعهاخاليا الخميرة تم سحق 
 يحتويان على حمض البيروفيك حيث: مينر وسطين مالئنحّض 

 دون ميتوكندريات. على الجزء السيتوبالزمي للخلية  : يحتوي 1الوسط -
 : يحتوي على ميتوكندريات.2الوسط -

 النتائج المحصل عليها. (2) ( من الوثيقة1في كل وسط. يقدم الشكل) 2Oتركيز  تغّيربعد ذلك تم قياس 
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 8من  4الصفحة 
 

 من وخال   Pi+ADPو 2FADH و NADH.H+ يتوكندريات في وسط غني بـفي تجربة منفصلة تم تحضير معلق لم
في  ل عليها ممثلة، النتائج المحّص 2Oفي الوسط قبل وبعد إضافة  ATP و H+تمت معايرة تركيز  كسجين،ثنائي األو 

ء من جز على مستوى  ATP( لنفس الوثيقة اآللية المؤدية لتركيب 3) بينما يقدم الشكل ،(2( من الوثيقة )2) الشكل
 الغشاء الداخلي للميتوكندري.

 
 
 (.1ل نتائج الشكل )حلّ . 1
 .H+و ATPللوسط على تطور كمية  2Oحّدد تأثير إضافة . 2
 ة.ما إجابتك بمعادالت كيميائيمدعّ  المركبة، ATPوكمية  H+ تركيزو  المضاف 2Oبين  الوظيفية فّسر العالقة. 3

 :الثالثالجزء 

أثناء أكسدة  ATPص في رسم تخطيطي وظيفي متقن اآللية التي تسمح بتركيب خّ ل مما توصلت إليه ومعلوماتك
  .عة في عملية التنفسالنواقل المرج  

 
 انتهـى الموضوع األول 
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 8من  5الصفحة 
 

 قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الدمي
 ة ـــــــة املسيلـــــــة لواليـــديرية الرتبيم                                          وزارة الرتبية الوطنية                 

 ديةحممد الشريف امساعة ـــــــنوياث                       لتعليم الثانوي           ل تجريبيةبكالوراي الالامتحان 
 2018ـاي ــــــــــــمــــــ ريخ:ألتا                                                        علوم جتريبيةالشعبة: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  سا 04ملدة ا                                                       علوم الطبيعة واحلياةاختبار يف مادة: 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 :الثانيالموضوع 

 ( 8من  8إلى الصفحة  8من  5صفحات ) من الصفحة  04على  ثانييحتوي الموضوع ال
 

 نقاط( 05) التمرين األول:

ن مل جزء ة تحويل بعض أشكالها من مظهر إلى آخر. تبّين الوثيقة اآلتية تفاصييتطلب تدفق الطاقة بين الكائنات الحي
 عضية خلوية عند خلية ذاتية التغذية.

 

 
 
 .12إلى  1من  كتب البيانات المرقمة. تعرف على العضية المقصودة، ثم ا1
 Bو  Aلحاصلة في المرحلتين. باستغالل الوثيقة ومكتسباتك القبلية اكتب نصا علميا تلّخص فيه مختلف األحداث ا2

 مدعما إجابتك بمعادلة كيميائية لكل مرحلة.
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 8من  6الصفحة 
 

 نقاط( 07) :الثانيالتمرين 

غرض يرتبط نشاط اإلنزيم ارتباطا وثيقا باألحماض اآلمنية المكونة له مما يسمح بالتخصص الوظيفي لإلنزيمات، ل
 يلي: البحث عن بعض خصائص اإلنزيمات التي تكسبها هذا التخصص نقترح ما

 الجزء األول:
ي وجود مادة تكبيرا لمنطقة من هذا اإلنزيم ف 2و 1 بينما يمثل الشكالن Aالبنية الفراغية لإلنزيم  (1تمثل الوثيقة )

 التفاعل وفي غيابها.

 
 .Aمن إثبات خاصية مهمة لإلنزيم  2و 1. بّين كيف تسمح لك مقارنة الشكلين 1
 دالال علميا توضح به عالقة بنية اإلنزيم بتخصصه الوظيفي.(، قّدم است1. انطالقا من الوثيقة )2

 :الثانيالجزء 
تلف األحماض عملية إحصاء لمخ، حيث تم إجراء امختلف اإنزيم 20نت تقنية بيوكيميائية من دراسة المواقع الفعالة لـ مكّ 

 أ(-2)الوثيقةبالمتوصل إليها ممثلة  النتائج هذه اإلنزيمات،نية المشكلة لهذه المواقع وحساب عدد مرات ترددها عند اآلم
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 8من  7الصفحة 
 

 : Aنزيمب( نتائج لدراسات كيموحيوية تتعلق باألحماض اآلمنية المشكلة للموقع الفعال بالنسبة لإل-2تمثل الوثيقة )

 
 أ(.-2حّلل نتائج الوثيقة ). 1
 أ(.-2ل عليها في الوثيقة )نتائج المحّص ب( فّسر ال-2انطالقا من الوثيقة ). 2

جزيئي لربط بين هذه المعطيات ومعارفك المكتسبة بّين لماذا يقال أن اإلنزيم متخصص وظيفيا موضحا السبب البا. 3
 المسؤول عن ذلك.

 نقاط(  08) :الثالث التمرين
 لغرض إبراز بعض مظاهر االستجابة المناعية ضد فيروس الزكام نقترح الدراسة التالية:

 :األولالجزء 
لصداع جرة وابط باستجابة مناعية )التهابية(، من بين أعراضه الرئيسية سيالن األنف وآالم الحنالزكام تعفن فيروسي مرت

لى يوم األو  11باإلضافة إلى الحمى، تم متابعة بعض المتغيرات الفيزيولوجية عند شخص أصيب بالزكام خالل مدة 
 (. 1من الوثيقة 1من اإلصابة ) الشكل

بداللة  السامة على مستوى الرئتين، وكذا تركيز فيروس الزكام في الدم Tاويات كما تم تتبع تطور كل من عدد اللمف
 (.1من الوثيقة 2الزمن عند شخص مصاب بفيروس الزكام )الشكل
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 8من  8الصفحة 
 

 (.1من الوثيقة ) 2و 1قّدم المشكلة العلمية التي تطرحها نتائج الشكلين . 1
 .اقترح فرضية أو فرضيات لحل المشكلة العلمية.2

 :نيالثاالجزء 
للتأكد من إحدى الفرضيات المقترحة سابقا تم تحضير رسومات تخطيطية تلخص آلية تدخل الجهاز المناعي ضد 

 من نفس الفيروس: 2من الفيروس أ تبع بحقن ثان  للساللة 1فيروس الزكام، وذلك إثر حقن أول للساللة

 
 ستجابة لفيروس الزكام.اشرح كيف تتدخل العضوية في اال )ب(و. انطالقا من الشكلين )أ( 1
لهذا  2صابة بالساللةال يحمي الذات من خطر اإل 1اللةأثبت أن التلقيح ضد الس )ج( اعتمادا على معطيات الشكل. 2

 الفيروس.
 تأكد من صحة الفرضيات التي طرحتها سابقا. (3ة )بالربط بين معطيات أشكال الوثيق. 3

  الجزء الثالث: 
 م.لمناعية التي يحفزها فيروس الزكارسم تخطيطي مراحل االستجابة ابص لخّ  لوماتكنطالقا مما توصلت إليه ومعا

 الثانيانتهـى الموضوع 
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