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امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
الشعبة  :رياضيات

المدة 02 :سا

اختبار في مادة :علوم الطبيعة والحياة
على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:
التمرين األول  06 ( :نقاط )

الموضوع األول

البروتينات مركبات حمقلية (أمفوتيرية) ،هذه الخاصية ذات أهمية بالغة في الحياة البيولوجية ،ولتوضيح هذا المفهوم اقترحت

عليك الدراسة التالية.

تمثل الوثيقة المرفقة نتائج تجريبية لسلوك قطرة من ماء زالل البيض في مجال كهربائي على ورقة مبللة بمحلول ذي pH

متغيرة ،حيث في كل مرة يتم حساب مسافة تحرك قطرة الزالل نحو القطب الموجب ( )+أو (.)-

مسافة التحرك ()cm

 10القطب

 1ـ ماذا تمثل قيمة . pH=4.6
 2ـ ما هي الحالة الكهربائية التي يتواجد
عليها زالل البيض في الوسط pH=1
و  pH=8مستعمال الصيغة العامة
للبروتينات [. ]H2N – Prot - COOH
 3ـ مثّل بواسطة رسم تخطيطي موضع

القطرة على الورقة المبللة بمحلول ذي
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 4ـ بيّن بواسطة معادالت كيميائية أن
البروتينات مركبات حمقلية (أمفوتيرية).

6

5

4

3

2

1

0
-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
 10القطب

+

-

الوثيقة المرفقة
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الصفحة  1من 3

اقتراح السيد :شاعة لخضر و السيدة :شاعة خيرة

التمرين الثاني 14( :نقطة )
تتدخل عضوية اإلنسان بشكل متناسق في التصدي لكل غريب يدخل الجسم من جراثيم وفيروسات وخاليا غريبة ،ينتج

مرض السيدا ( ) SIDAعن غزو فيروسي متمثل في فيروس فقدان المناعة البشري ( ) VIHحيث يسبب اضطرابات

للجهاز المناعي مما يؤدي الى قصور مناعي.

 -Ιيظهر عند الشخص المصاب بالـ ( )VIHعدة أعراض مثل ارتفاع درجة ح اررة جسمه ،انتفاخ على مستوى العقد اللمفاوية.
 1ـ بينت تحاليل دم المصاب وجود أجسام مضادة ضد  ،GP120كما أظهر الفحص المجهري لعينات مأخوذة من العقد

اللمفاوية المنتفخة وجود عدد كبير من الخاليا المبينة في الشكل ( أ ) من ( الوثيقة  )1والتي تتحول إلى الخاليا الممثلة في

الشكل (ب) من (الوثيقة.)1

الشكل (أ)

الشكل (ب)

أ ـ تعرف على الخاليا المبينة في الشكلين ( أ ) و( ب ) من الوثيقة ـ  1ـ.

الوثيقة - 1 -

ب ـ علل وجود أجسام مضادة ضد  GP 120في مصل الشخص المصاب.

 2ـ للخاليا الممثلة في الشكل( ب ) من الوثيقة ـ  1ـ دور مهم في االستجابة المناعية ضد ()VIH
ـ أستخرج من الشكل(ب) الوثيقة ـ  1ـ أهم البنيات التي تؤهلها للقيام بوظيفتها.
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الصفحة  2من 3

اقتراح السيد :شاعة لخضر و السيدة :شاعة خيرة

 1 -ΙΙـ تم قياس لدى مجموعة من األشخاص المصابين بمرض السيدا كل من كمية ( ،)VIHتركيز ( )LTcو كذلك

تركيز األجسام المضادة ضد ( ،)VIHالنتائج موضحة في الشكل ( أ ) الوثيقة ـ  2ـ .
الشكل ( ب )

الشحنة الفيروسية (  ARNهيولى)
(جزيئات )mL /

تركيز األجسام املضادة
( وحدة اعتبارية)
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اللمفاويات )µL( LT4
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تركيز  LT4و LTc
( وحدة اعتبارية)
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LT4

الشحنة الفيروسية
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أجسام مضادة ()AC
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الشكل ( أ )
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الزمــن ( أسابيع)
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أسابيع العالج
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الشحنة الفيروسية
( عدد نسخ الـ  ARNالفيروسي mL /من البالزما)
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الوثيقة - 2 -

باستغاللك للنتائج الممثلة في الشكل ( أ ) الوثيقة (:) 2

أ ـ فسر تطور الشحنة الفيروسية ابتداء من األسبوع السادس.

ب ـ ما هي المعلومات التي تستخلصها من تطور عدد  LT4خالل األسابيع األولى من اإلصابة.

 2ـ تلقى مصاب بالـ ( )VIHعالجا بمادة ( )nevirapineالمثبط لعمل انزيم النسخ العكسي ،ثم تم تتبع تطور كل من الشحنة
الفيروسية و عدد  ، LT4النتائج المتوصل إليها ممثلة في الشكلين ( ب) و (ج) الوثيقة (.)2
أ ـ قارن بين تطور كل من  LT4و الشحنة الفيروسية قبل العالج و بعده من خالل أشكال الوثيقة (.)2
ب ـ استنتج فعالية مادة ( )nevirapineكعالج للسيدا.

 -Ⅲلفيروس  VIHالقدرة على إضعاف المناعة النوعية لدى الشخص المصاب ،عن طريق استهداف الخاليا المحورية في
االستجابة المناعية ،لذلك يسمى بمرض فقدان المناعة المكتسبة (.)SIDA

أكتب نصا علميا توضح من خالله هذا المفهوم.
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مالحظات هامة :مدة االختبار ساعة و نصف  30 +دقيقة للقراءة و اختيار املوضوع
ـ أبنائي الطلبة يف انتظار تزويدكم مبقرتح منوذج االجابة ،حاولوا االجابة على التمارين املقرتحة بإتباع املنهجية
املعروفة للتعامل مع مواضيع البكالوريا.
ـ املوضوع الثاني يكون بنفس طريقة بناء املوضوع األول و لكن ملعاةجة اككاليات علمية تختلفة .
انته ـ ـ ـ ـ ــى الموضوع األول

الصفحة  3من 3

اقتراح السيد :شاعة لخضر و السيدة :شاعة خيرة

اإلجابة النموذجية وسلم التنقيط لموضوع امتحان :نموذج بكالوريا 2017
الشعبة :رياضيات
اختبار مادة :علوم طبيعة وحياة

مقترح بكالوريا 2017
المدة 02 :ساعة
العالمـ ـ ـ ــة

عناص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر االجاب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

مجــزأة مجموع

الموضوع األول (  20نقطة)
التمرين األول 07(:نقاط)

 1ـ قيمة : pH=4.6

0.5
0.5

تمثل هذه القيمة نقطة التعادل الكهربائي (  Phiزالل البيض )
 2ـ الحالة الكهربائية لزالل البيض:
NH3+ – Prot – COOH
pH=1
H2N – Prot – COO
pH=8
 3ـ التمثيل بواسطة رسم تخطيطي لموضع القطرة على الورقة المبللة :
الوسطpH=4:
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الوسطpH=7:

+

-
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 4ـ التبيان بواسطة معادالت كيميائية أن البروتينات مركبات حمقلية ( أمفوتيرية):
يف الوسط احلامضي تتأين الوظيفة األمينية باكتساهبا لربوتون  Hليأخذ الربوتني الشحنة املوجبة حسب املعادلة
التالية:
الوسط الحامضي

0.75

يف الوسط القاعدي تتأين الوظيفة الكربوكسيلية بفقداهنا لربوتون  H+ليأخذ الربوتني الشحنة السالبة حسب
املعادلة التالية:
الوسط القاعدي

-1-

3
0.5

0.75

يتغري سلوك الربوتني حسب  pHالوسط ،فهي تسلك سلوكا قاعديا يف األوساط احلامضية و سلوكا حامضيا يف
األوساط القاعدية نقول عن املركبات اليت تسلك هذا السلوك الكيميائي أهنا مركبات أمفوتريية (محقلية).

0.5

0.5
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اإلجابة النموذجية وسلم التنقيط لموضوع امتحان :نموذج بكالوريا 2017
الشعبة :رياضيات
اختبار مادة :علوم طبيعة وحياة
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المدة 02 :ساعة
العالمـ ـ ـ ــة

عناص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر االجاب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

مجــزأة مجموع

التمرين الثاني 13(:نقاط)

Ιـ  : 1أ) التعرف على الخاليا المبينة في الشكلين ( أ ) و( ب ) من الوثيقة ـ  1ـ:
الشكل (أ)
الشكل (ب)

خلية لمفاوية بائية ()LB
خلية بالزمية ()LBp

0.75
0.75

ب) تعليل وجود أجسام مضادة ضد  Gp 120في مصل الشخص المصاب:

2.75

ـ عند االصابة بالـ ( )VIHتستجيب العضوية بإنتاج أجسام مضادة ( )ACضد Gp 120

( جليكوبوتين من مكونات الغشاء الخارجي للـ  ) VIHو التي تمثل محددات المستضد للـ

1.25

 – VIHفيروس فقدان المناعة المكتسبة.
Ιـ  : 2استخراج أهم البنيات التي تؤهلها (الخلية البالزمية) للقيام بوظيفتها .من الشكل(ب) الوثيقة ـ  1ـ:
ـ شبكة هيولية داخلية محببة (فعالة) نامية [ تركيب البروتين ].

0.5

ـ جهاز غولجي متطور( نقل ،نضج ،طرح) [نضج البروتين].

0.5

ـ عدد كبير من الميتوكوندري [ مصدر للطاقة .] ATP

0.5

1.5

ΙΙـ  : 1أ) تفسير تطور الشحنة الفيروسية ابتداء من األسبوع السادس:
ـ بعد األسبوع السادس من اإلصابة بالـ ( )VIHتتناقص الشحنة الفريوسية ،يرجع ذلك لوجود استجابة مناعية ضد
( )VIHتتمثل يف تشكل أجسام مضادة  ،و تدخل ( )LTcاملوجهة نوعيا ضد اخلاليا املصابة بالـ (.)VIH
ب) المعلومات المستخلصة من تطور عدد  LT4خالل األسابيع األولى من اإلصابة:.

1.25

2.5

1.25

تناقص الـ  LT4خالل األسابيع األوىل من اإلصابة دليل على أهنا خاليا مستهدفة من طرف ()VIH

ΙΙـ : 2
أ) المقارنة بين تطور كل من  LT4و الشحنة الفيروسية قبل العالج و بعده من خالل أشكال الوثيقة (:)2
قبل العالج:
ـ تزايد الشحنة الفريوسية و تناقص تركيز  LT4خالل األسابيع األوىل من االصابة.
بعد العالج:
ـ عند تقي املريض ملادة  nevirapineكعالج يالحظ تناقص يف الشحنة الفريوسية لكن بشكل مؤقت حيث
تعود إىل قيمتها األصلية بعد األسبوع الثامن (.)8

1

3
1

ب) استنتاج فعالية مادة ( )nevirapineكعالج للسيدا:
تأثري مادة ُ nevirapineمؤقت و ليس هنائي.
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المدة 02 :ساعة

 ΙΙΙـ النص العلمي:

ـ يستهدف فريوس ( )VIHاخلاليا اللمفاوية  LT4حلدوث تكامل بنيوي ما بني الربوتني السطحي الغشائي الفريوسي
 Gp120و املستقبل النوعي اخلاص بالـ  LT4املتمثل يف .CD4

ـ يتكاثر (  ) VIHداخل اخلاليا  LT4مؤديا إىل إتالفها.
ـ عند تدمري  LT4تتوقف عملية متايزها إىل  LThو بالتايل انعدام االنرتلوكينات  ILاحملفزة على تكاثر و متايز كل من
 LBإىل  LBpاملنتجة لألجسام املضادة و  LT8إىل  LTcالسامة ،باإلضافة غلى عدم تنشيط البالعات.
ـ تفقد العضوية املناعة النوعية املكتسبة مما جيعلها عرضة لألمراض االنتهازية الناجتة عن عوامل ممرضة (فريوسات ،بكترييا،
فطريات و كذلك السرطانات.)....

0.75
0.75
0.75
0.75

كل مرحلة ( + ) 4 X 0.75( : 0.75الهيكلة  ،تنظيم األفكار و الموارد ،التسلسل المنطقي ) 0.25

بالتوفيـــق للجميـــــع
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