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 2017دورة:  -البكالوريا  متحانمقترحة الإجابة 

 د 30سا و  04المدة:   - الشعبة: علوم تجريبية  -  اختبار مادة: علوم الطبيعة والحياة

 عناصر اإلجابة )الموضوع األول(
 العالمة

 مجموع مجزأة

 (نقاط 05التمرين األول: )

بكة هيولية محببة، ش -ARNm ،4 -3أحماض أمينية،  -2، وعاء دموي(أو ) دموية شعيرة -1 كتابة البيانات: -1

حت وحدة ت -8، (ADNمورثة )أو  -7(، أ بروتين ببتيدية )أو ببتيدسلسلة  -6تحت وحدة كبرى للريبوزوم،  -5

 صغرى للريبوزوم.

 مةالمرحلة )ب(: الترج. )أو االستنساخ( المرحلة )أ(: النسخ: تسمية المرحلتين -

 ودور كل عنصر والترجمة النسخ عمليتيالعناصر الضرورية لحدوث  -2

 عملية النسخ

 دوره العنصر

 .للبروتين المعلومة الوراثية )دعامة( حملت (ADNمورثة )

 بوليميراز ARNاالنزيم 

يفتح ( مختصرا )يفضل إضافة الشرح :مسؤول عن عملية النسخ

نسخة على السلسلة المست كليوتيداتوتتابع الني أقري، سلسلتي المورثة

يء تتمثل في جز ويربط النيوكليوتيدات الموافقة لها في سلسلة جديدة

 .ARNm الـ

نكليوتيدات أربع أنواع من ال

 ,AMP, GMP) حرةال

CMP, UMP) 

 .ARNmالـ  الوحدات البنائية لتركيب

 عملية الترجمة

 دوره العنصر

ARNm لمعلومة الوراثيةعن ا يحمل نسخة. 

إنزيم تنشيط األحماض األمينية 

 ARNt)أو أمينو أسيل 

 سنتيتاز(

حمض أميني بالـ كل ربط ي، أي األمينيةحماض األتنشيط يقوم ب

ARNt .الخاص به 

ARNt 

 :مزدوجيقوم بدور 

 المنشطة إلى الريبوزوم. األحماض األمينيةينقل  -

 بواسطة الرامزة المضادة. ARNmعلى الـ الرامزة  يقرأ -

 .لسلسلة الببتيدية المتشكلةلالوحدات البنائية  أحماض أمينية

 ريبوزوم

 .سلسلة ببتيديةإلى  ويترجمها ARNmالـ تتابع الرامزات على يقرأ 

 :التاليالتفصيل  إضافة العامة، ولكن يفضل اإلجابةقد تقبل هذه 

وقع تثبيت ماسطة بو ARNmترتبط بالـ تحت الوحدة الصغرى:  -

 التثبيت.

لتثبيت الـ  Aو  Pى: تحمل موقعين تحفيزيين تحت الوحدة الكبر -

ARNt ديةتشكيل الروابط الببتيل. وانزيم الحاملة لألحماض األمينية 

 .(بيبتيديل ترانسفيرازأو )

 .تنشيط األحماض األمينية وتشكيل الروابط الببتيديةضرورية ل (ATPطاقة )

 ض األمينية في السلسلة الببتيديةحساب عدد األحما -3

 327النكليوتيدات: عدد  -

 أميني واحد. كل ثالثة نكليوتيدات )رامزة( تشفر لحمض -

 النطالق ورامزة التوقف.تتضمن هذه النيوكليوتيدات رامزة ا -

 .حمض أميني 107=  3( / 6 – 327وبالتالي عدد األحماض األمينية = )
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 للبروتينكيف تتحكم المورثة في تحديد البنية الفراغية  :نص علمي -4

 (التالية على شكل فقرةعلومات منكتب ال)

 عدد من النيوكليوتيدات.دقيق لعلى شكل تتابع  تحمل المورثة المعلومة الوراثية -

 .في السلسلة الببتيديةالمعلومة الوراثية عدد ونوع وترتيب األحماض األمينية تحدد  -

)هيدروجينية،  الببتيدية األحماض األمينية روابط كيميائية في مواضع محددة بدقة في السلسلةجذور تنشأ بين  -

 ثنائية الكبريت، شاردية وتجاذب الجذور الكارهة للماء(.

 (.وظيفياة ومستقرة للبروتين )يمكن إضافة: تكسبه تخصصا تنتج بنية فراغية ثابت -

 نقاط( 07التمرين الثاني: )

I-1-الخلية  -أa :LTc 

 (.طعمأو خلية  سرطانية أو فيروسيةيمكن إضافة: قد تكون ) : خلية مصابةbالخلية 

 أو تخريب الخلية المصابة(.مستضد لقضاء على الالتنفيذ )أو امرحلة  المرحلة الممثلة: -ب

 .نوعية ذات وساطة خلويةمناعية استجابة  نوع االستجابة المناعية: -

 

 وخلية مصابة. LTcرسم للتعرف المزدوج بين  :1فسيري للشكل ترسم تخطيطي  -أ-2

 

 
 

 آلية تخريب الخلية المصابة شرح -ب

 : التعرف المزدوج ثم التخريبخطوتينتخرب الخاليا المصابة في  LTcالخاليا 

المعروضين  ومحدد مولد الضد HLAIعلى الـ  TCRبواسطة الـ  LTcتتعرف الخاليا التعرف المزدوج: 

 لحدوث التنشيط. HLAIمع الـ  CD8تكامل المؤشر ، ويمقدمين( على غشاء الخلية المصابة)ال

فورين مع مع المستضد خالل التعرف المزدوج إفراز بروتين البر LTcيثير تماس الخاليا اللمفاوية : لتخريبا

 .ة حلوليةبصدم بعض االنزيمات الحالة. يشكل البرفورين ثقوبا في أغشية الخاليا المصابة تؤدي إلى انحاللها

 

II-1- قارنالتحليل الم -أ 

 (3و 2، 1تحليل مقارن لألوساط ) -

 على الوسط الجيالتيني. xالمستضد جزيئات تم تثبيت  (3و 2، 1) في األوساط الثالثة: 1المرحلة 

 .بعد الغسل LB اللمفاويات من % 0,01تم تثبيت ( 3و 2، 1في األوساط الثالثة ): 2المرحلة 

 :3المرحلة 

 أجسام مضادة. إفراز إلى عدم: عدم إضافة لمفاويات أخرى أدى 1الوسط  -     

 أجسام مضادة.إفراز أدى إلى  xمحسسة ضد  LT4ضافة إ: 2الوسط  -     

 جسام مضادة.أإفراز أدى إلى عدم  LT8إضافة  :3الوسط  -     
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 (5و 4تحليل مقارن للوسطين ) -

 تم تثبيت خاليا سرطانية للفأر على الوسط الجيالتيني.( 5و 4: في الوسطين )1المرحلة 

 بعد الغسل. LT8من اللمفاويات  % 0,01( تم تثبيت 5و 4في الوسطين ): 2المرحلة 

 :3المرحلة 

 م إضافة لمفاويات أخرى أدى إلى عدم انحالل الخاليا السرطانية.: عد4الوسط  -     

 يا السرطانية.محسسة ضد الخاليا السرطانية أدى إلى انحالل الخال LT4: إضافة 5الوسط  -     

 مفاوية المستعملةالعالقة بين الخاليا الل -

 ادة.نفس المستضد تتعاون على إنتاج األجسام المضضد المحسستين  LBو  LT4 :LT4و  LBالعالقة بين  -

ذه الخاليا حالل هنالمحسسة ضد نفس الخاليا السرطانية تتعاون على ا LT8و  LT4  :LT4و  LT8العالقة بين  -

 السرطانية.

 

 ت الخاليا اللمفاوية بنسبة قليلةتثبيتعليل  -ب

دد المستضد لوجود تكامل بنيوي بين مستقبالتها تعرفت هذه الخاليا على مح تعليل تثبيت الخاليا اللمفاوية: -

 ( ومحددات المستضد.LT8لـ  TCRأو  LBلـ  BCRالغشائية )

بواسطة  التعرف على مستضدات مختلفة بحيث يمكنها الخاليا اللمفاوية كثيرة ومتنوعة تعليل النسبة القليلة: -

 .بنيوي لوجود تكامل عليه فقط تالتي تعرفبعض الخاليا انتقى والمستضد  .TCRأو  BCRمستقبالتها الغشائية 

 

 .% LB :0عوض  LT8نسبة اللمفاويات المثبتة في حالة إضافة  التوقع: -ج

ى خلية مصابة رفقة الـ بواسطة مستضد داخلي المنشأ معروض عل وتثبيتهايتم انتقاؤها  LT8الـ ألن  التبرير: -

HLAI  المستضد )تعرف مزدوج(. بينماx  الـ فهو خارجي المنشأ ألنه قام بتحسيسLB. 

 

 LT4لخيص في نص علمي مراحل الرد المناعي مبرزا دور ت -2

تُنشَّط فا على محددات المستضد، المؤهلة مناعي LT4و LB ،LT8تتعرف الخاليا  مرحلة التعرف والتنشيط: -

ب على أغشيتها مستقبالت غشائية خاصة بـ   .IL2وترك ِّ

المتماثلة،  LT4حفز تكاثرها لتشكل لمة من الذي ي IL2المنشطة الـ  LT4تفرز الخاليا  مرحلة التكاثر والتمايز: -

مستقبالته المفرز ب IL2 كرة. يرتبط الـ ذاذات  LT4والبعض اآلخر إلى  IL2مفرزة للـ  LThيتمايز بعضها إلى 

 ذاكرة.ذات يا وخال LTcويحثها على التكاثر و التمايز إلى خاليا بالزمية و  LT8و LB للخاليا الغشائية النوعية 

الزمية أجساما مضادة نوعية تشكل معقدات مناعية تعدل تفرز الخاليا الب مرحلة التنفيذ )التخلص من المستضد(: -

ة تعرفا مزدوجا على الخاليا المصاب LTcتتعرف الخاليا ومن سمية المستضد لتتم بلعمته بواسطة الخاليا البالعة. 

 .بصدمة حلولية وتفرز بروتين البروفورين الذي يشكل ثقوب في الخاليا المصابة مؤديا إلى انحاللها

 نقاط( 08التمرين الثالث: )

 

I-1-1التي تقدمها نتائج تجربة الشكل المعلومات  -أ 

 .6O12H6Cسكر الغلوكوز  في وجود الضوء، تركب الصانعات الخضراء -

 .2COلكربون امصدر الكربون في الغلوكوز هو ثاني أكسيد  -

 .O2Hمصدر األكسجين المنطلق هو الماء  -

 التركيب الضوئي. الظاهرة المدروسة: -ب

 معادلة التركيب الضوئي:  -ج

 ضوء ويخضور                                                              

6 CO2 + 12 H2O                             C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O 

 .ثانيةبالبداللة الزمن تباريةعاالوحدة بالة المثبت 2COيمثل المنحنى تغيرات كمية الـ  تحليل المنحنى: -2

 بكمية معتبرة وثابتة. 2COت الـ ثبتُ دقيقة:  20قوية لمدة إضاءة في  -

 ثانية. 17م بعد حوالي المثبتة تدرجيا حتى تكاد تنعد 2COفي الظالم: تتناقص كمية الـ  -

 .2COتثبيت الـ اإلضاءة القوية ضرورية ل االستنتاج:
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II-1-ل نحل – نستخرج النتائج ،لكي يكون التفسير كامال ودقيقا) ئج مع إبراز نواتج المرحلة المعنية:تفسير النتا -أ

 .(رهافسفي ورقة مسودة ثم ن -

 يةئلكيموضوبـ: حدوث المرحلة ا ATPإلى  ADPوفسفرة الـ  Rوإرجاع المستقبل المؤكسد  2Oنفسر انطالق الـ  -

  .ADP + Piلتوفر كل شروط عمل التيالكويد وهي: الضوء، مستقبل االلكترونات و

لمستقبل محررة الكترونات ترجع ا تلتقط األنظمة الضوئية في غشاء التيالكويد الفوتونات الضوئية وتتأكسد

ية المذنبة بر الكرتتدفق عثم  تتراكم في التجويف H+بروتونات والمنطلق  2Oيتأكسد الماء محررا الـ  سد.كالمؤ

 .ATPإلى  ADPمؤدية إلى فسفرة الـ 

ـ : بءة مع تناقص شدة اإلضا ATPالـ تركيب كسد وؤالمستقبل الم وإرجاع 2Oالـ كمية كل من تناقص نفسر  -

بنسبة أقل،  أكسدتفإنها  الفوتونات منقليلة تستقبل األنظمة الضوئية كمية عندما  .تناقص شدة المرحة الكيموضوئية

ة قليلة من تتركب كميالمنطلق، و 2Oالـ و ،الماء المؤكسدو ،مستقبالت االلكتروناع جنسبة إرنقص تونتيجة لذلك 

 .ATPالـ 

 المعادالت: -ب

 ويخضورضوء 

2R+  +  2H2O                      2RH2  +  O2 

ATP  سنتاز 

ADP + Pi                   ATP + H2O 

 

 حيويةالمرحلة الكيموالمرحلة المعنية:  -2

 شروطها: 

 ATPو مرَجع ناقل: الكيموضوئيةنواتج المرحلة  -

 2CO ثاني أكسيد الكربون -

 

III- تخطيطي وظيفي يبرز العالقة بين مرحلتي التركيب الضوئي: الكيموضوئية والكيموحيوية رسم 

 

 


