الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مديرية التربية لوالية أم البواقي
الشعبة  :علوم تجريبية

بكالـــــــــــوريا تجريبية

الموضوع الثاني

دورة ماي 0202

المدة  4 :ساعات و نصف

التمرين األول ( 80نقاط):
إن النشاط األيضي الخلوي يتمثل في مجموعة من التفاعالت الحيوية التي يتم تحفيزها من
طرف انزيمات نوعية تتميز بمجموعة من الخصائص.و للتعرف على البعض من هذه الخصائص،
نقترح الدراسة التالية :
 -1سمحت متابعة تغيرات السرعة االبتدائية للتفاعل االنزيمي بداللة تركيز مادة التفاعل
بالحصول على منحنى الوثيقة ( . ) 1
أ  -حلل المنحنى  .ماذا تستخلص؟
سرعة التفاعل ( و.ع)
الوثيقة ( ) 1
ب  -اقترح فرضية تفسر بها الجزء [ ب ] من المنحنى.
 -2ل حل االشكالية السابقة  ،اجريت مجموعة
من األعمال على انزيمين يتواجدان في العصارة المعثكلية.
كمية االنزيم ثابتة
أ  -إن انزيم الريبو نكلياز المعالج بمادة اليوريا ثم بمادة
 – βمركابتو إيثانول يأخذ الشكل (ب) من الوثيقة ( .) 2
إذا نزعت مادة  – βمركابتو إيثانول من الوسط وتركت
مادة اليوريا فإن الشكل (ب) يتحول الى الشكل (جـ) من
نفس الوثيقة .
تركيز مادة التفاعل
يتميز الشكل (أ) لالنزيم بنشاط طبيعي بينما يكون
(أ)
(ب)
النشاط االنزيمي للشكل (ب) منعدما و ضعيفا جدا
بالنسبة للشكل (جـ).
 إذا علمت أن الشكل (أ) من الوثيقة ( ) 2يظهر الجسور ثنائية الكبريت الطبيعية الموجودةفي جزيء الريبونكلياز الفعال  .إقترح تفسيرا لزوال النشاط االنزيمي أو ضعفه في الشكلين (ب
 ،جـ) على التوالي.
ب  -انزيم كيمو تريبسين يفكك الروابط البيبتيدية
في مستوى بعض األحماض األمينية الكارهة للماء
مثل التيروزين و التربتوفان.إذن فهو يتميز بخصوصية عالية.
أثبتت دراسات أن الموقع الفعال لهذا االنزيم يتكون من
مجموعتين من األحماض األمينية :
 المجموعة األولى عبارة عن أحماض كارهة للماء ،إذا غيرنا هذه األحماض ال يتعرف اإلنزيم على ركيزته.
 المجموعة الثانية مكونة من ثالث أحماض أمينية :الوثيقة ( ) 2
حمض األسبارتيك،الهستدين و السرين.إذا غيرنا حمضا
واحدا منها فال تتم إماهة الركيزة بالرغم من تشكل معقد [ انزيم – ركيزة ].
∞  -هل تسمح لك هذه المعطيات بحل االشكالية السابقة؟
 - βحدد الخصوصية المزدوجة للمقر الفعال لالنزيم .
 - £أعد رسم الوثيقة (  ) 1و بين بواسطة رسومات تخطيطية العالقة بين جزيئات االنزيم
و مادة التفاعل في مستوى الجزئين ( أ و ب ) من المنحنى.
 -3انطالقا من معلومات التمرين حول بنية االنزيم  ،اشرح آلية تأثير كل من الحرارة و درجة pH
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التمرين الثاني (  80نقاط ) :
تهدف الدراسة التالية إلى التعرف على مقر تركيب البروتين،مراحله و العناصر المتدخلة في
ذلك.
الوثيقة()1
 – Iتمثل الوثيقة –  – 1خلية إفرازية.
 – 1تعرف على البيانات المرقمة .
 – 2إليك المعطيات و التجارب التالية :
1
التجربة أ  :تحضن خاليا السابقة في وسط يحتوي
على أحماض أمينية موسومة لفترة قصيرة ثم نتتبع تطور االشعاع
2
داخل الخلية بتقنية التصوير االشعاعي الذاتي.
3
 يظهر االشعاع على مستوى العنصر  2من الوثيقة .1التجربة ب  :تحضن خاليا في وسط يحتوي على اليوريدين
المشع ثم تنقل الى وسط به يوريدين عادي .يظهر االشعاع
على مستوى العنصر  2من الوثيقة  1ثم على مستوى العنصر . 3
التجربة ج  :تنزع العناصر  3في نهاية ( التجربة ب ) ثم تزرع في
خاليا أخرى من نفس النوع فيظهر االشعاع على مستوى العنصر  2مع تركيب معتبر للبروتين
التجربة د  :تستخلص المادة المشعة من الخاليا السابقة و تحقن في خاليا من نوع مختلف
ف تركب هذه األخيرة بروتينات خاصةبالخلية األولى .
أ – ماهي المعلومات التي تقدمها كل من هذه التجارب ؟
ب – هل تسمح هذه النتائج التجريبية بمعرفة المراحل األساسية لتركيب البروتين و
تحديد مقرها ؟ وضح ذلك مستدال بالتجارب.
 – IIعند الثدييات  ،الفص الخلفي للغدة النخامية يطرح هرمونين من طبيعة بروتيدية .
ـ األوسيتوسين الذي يحرض على التقلص الرحمي.
ـ الفازو بريسين الذي يتسبب في ضيق الشرايين و إعادة امتصاص الماء من طرف الكليتين.
الشكل( أ )من الوثيقة( ) 2يدل على تعاقب القواعد اآلزوتية في قطعةالـ ADNالمشرفة على
األوسيتوسين( .من سلسلتي هذه القطعة لم تمثل سوى السلسلة غير المستنسخة).
الشكل – ب -من نفس الوثيقة يعطي نفس المعلومات في حالة الفازو بريسين .
TGCTACATCCAGAACTGCCCCCTGGGC
الوثيقة – – 2
الشكل – أ-
TGCTACTTCCAGAACTGCCCAAGAGGA
الشكل – ب -
تمثل الوثيقة –  – 3تعاقب األحماض األمينية لكل من السلسلتين:
الغليسين– اللوسين– البرولين– السيستئين– األسبارجين – الغلوتامين – االيزولوسين – التيروزين – السيستئين

الوثيقة – – 3

الغليسين– األرجنين– البرولين– السيستئين– االسبارجين – الغلوتامين – فنيل ألنين – التيروزين – السيستئين

 – 1ماهي المعلومات التي يمكن الخروج بها من مقارنة تعاقب كل من القواعد اآلزوتية و
األحماض األمينية .
 – 2انطالقا من المعلومات السابقة،بين عن طريق شكل تخطيطي مبسط كيف تم االنتقال
من تعاقب القواعد الى تعاقب األحماض األمينية ؟
 - 3ماهي االختالفات الموجودة على مستوى قطعتي الـ  ADN؟ و هل تعتقد أن هذه
االختالفات هي سبب اختالف الدور البيولوجي للهرمونين ؟ وضح .
www.elbassair.com

www.elbassair.com

الصفحة 7/ 5

التمرين الثالث  0 ( :نقاط )
يؤمن النشاط المشبكي جانبا من جوانب انتقال النبأ العصبي بين مختلف أنسجة الجسم
الشيء الذي يساهم بنسبة كبيرة في توازن العضوية.
سنحاول في هذه الدراسة التعرف على بعض المواد التي تخل بهذا النشاط و كيفية تأثيرها.
 -Iالمجموعة األولى من األعمال و المالحظات تتعلق بظاهرة اإلحساس باأللم.
* الوثيقة (  : ) 1نص علمي:
[ إن انعدام اإل حساس باأللم مرض خلقي نادر االنتشار .األفراد المصابين به اليبدون أي
إ حساس جزئي أو كلي باأللم  .في حالة إصابتهم بحروق أو جروح فهم ال يبالون بها .هؤالء
األشخاص ال يملكون جهازا لإلنذار ال مبكر لكونهم ال يتحسسون األلم ذي المصدر المحيطي أو
الداخلي  .يموت هؤالء األشخاص في سن مبكر .لهذا المرض عدة أسباب من بينها أن يكون
هناك خلل في انتقال السيالة العصبية على مستوى المشابك المتدخلة في ظاهرة األلم.
إن حقن مادة نالوكسون naloxoneذات البنية الفراغية المشابهة لمادة األنكيفالين ألشخاص
مصابين بهذا الداء،يؤدي إلى اإلحساس باأللم].
* الوثيقة (  : ) 2تمثل رسما تخطيطيا لمشابك عصبونية في مستوى القرن الخلفي للنخاع
الشوكي.
 -1استخرج من الوثيقتين العناصر
التي تنص على أن اكتساب اإلحساس
باأللم يعود إلى تثبيط تأثير األنكيفالين
من طرف مادة .naloxone
 -2تعتبر مادة المورفين مسكنا قويا
لأللم .لمعرفة طريقة تأثيرها،أجريت أعمال
على مستوى عناصر الوثيقة (  . ) 2النتائج
المحصل عليها ممثلة في الجدول التالي
أ  -فسر هذه النتائج ،
علما أن مادة المورفين
لها بنية فراغية مشابهة
2
لبنية األنكيفالين .
تناقص المادة  Pفي ف 2
3
ب  -قارن تأثير مادتي
نالوكسون و المورفين
على مستوى المسالك العصبية المتدخلة في ظاهرة األلم .و ما هي االشكالية المطروحة؟
 - IIالمجموعة الثانية من األعمال تتعلق بظاهرة اإلحساس باللذة و بعض المواد المهلوسة
المؤثرة فيها مثل مخدر الكوكائين .
إن ظاهرة اإلحساس باللذة مثل ظاهرة اإلحساس باأللم ،تستعمل مسالك عصبية تنشط
فيها مجموعة من الوسائط الكيميائية العصبية مثل مادة الدوبامين.
* الوثيقة (  ) 3تبين تأثير مادة الكوكائين على تركيز الدوبامين في الوسط خارج خلوي.
هذه النتائج تم الحصول عليها عند مجموعتين من الفئران  :األولى لم تحقن بالكوكائين أما
الثانية فتم حقنها حيث استعمل جهاز قياس دقيق في مستوى منطقة محددة من الدماغ
سمح بالقياس المستمر لتركيز الدوبامين في السائل البيني المحيط بالعصبونات .
التجربة
1

التنبيه
تنبيه كهربائي في الليف 1
تنبيه كهربائي في الليف 1
و في العصبو ن الجامع
حقن المورفين في ف+ 1
تنبيه كهربائي في الليف 1

التحليل الكيميائي للمشابك
ارتفاع تركيز المادة  Pفي ف2
ارتفاع تركيز األنكيفالين في ف1
و تناقص المادة  Pفي ف2

النتيجة
احساس باأللم
عدم االحساس
باأللم
عدم االحساس
باأللم
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*الوثيقة (  ) 4تتضمن جدوال يبين نتائج تأثير مادة الكوكائين على عصبون يستعمل الدوبامين
كوسيط كيميائي عصبي .
يتم تنبيه العصبون المفرز للدوبامين عن طريق عصبون قبل مشبكي منبه متصل به ثم
يسجل نشاط هذا األخير.
الوثيقة ( ) 3
 انطالقا من معطياتالوثائق المقترحة،
فسر طريقة تأثير
الكوكائين في توليد
اإلحساس باللذة .

العناصرالمقاسة في
الشروط التجريبية

تردد اإلشارات الكهربائية في
عصبون الدوبامين

كمية الدوبامين المحررة

عدم حقن الكوكائين
ساعة بعد حقن الكوكائين

+++
+++

+++
+++

كمية الدوبامين التي يعاد
امتصاصها من طرف
عصبون الدوبامين
++
+

الوثيقة 4
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