
9من   صفحة - 1 -

 -مقاطعة الكاليتوس -1621حي مسكن –المني دباغني  -الدالية اجلديدة  -مسعودة جيدة-بوعالم أسامر الثانويات: 

2021التعليم الثانوي                                                                                         دورة   جترييب بكالوريا اختبار

 الشعبة: علوم جتريبية

 سا 04يف مادة: علوم الطبيعة واحلياة  املدة:  جترييب اختبار

على املرتشح أن خيتار أحد املوضوعني اآلتيني
 املوضوع األول

 نقاط( 5التمرين األول: )

تركيب الربوتني يتم بتدخل عناصر حيوية هامة وفق آليات منظمة، ميثل الوثيقة رسم ختطيطي تفسريي ملراحل تصنيع الربوتني. ان

. واألحرف أ ب ج .11اىل 1تعرف على البيانات املرقمة من  -أ (1
يوية.تركيب الربوتني يتم وفق آليات منظمة وتدخل عناصر ح انطالقا من الوثيقة ومكتسباتك اكتب يف نصا علميا تبني فيه  أن (2

نقاط( 7التمرين الثاين: )  

نزميات وتأثريها نزميات يف اخللية عامل مؤثرا جيعل التفاعل سهل من الناحية الرتموديناميكية، نريد فهم بعض خصائص االاليعترب وجود ا
:عمال التاليةاالقة ذلك بطاقة الوسط فنستعرض العلى سرعة التفاعل وع

اجلزء األول:
ناتج  B إىل مركب A ،عند حتول مركب G لكل مركب كيميائي طاقة كامنة خمزنة يف روابطه الكيميائية وميكن حتريرها يرمز هلا بالرمز

 DG=DB-DA :واليت ميكن حساهبا كالتايل DG حيدث تغري يف الطاقة احلرة
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سط زمي حيث طاقة التنشيط تعرب عن الطاقة الواجب توفرها يف الو النأ منحىن سري تفاعل كيميائي يف وجود ويف غياب ا- 1متثل الوثيقة     
 E2و E1تغريات كمية الطاقة الكامنة لنواتج تفاعلني كيميائيني يسريمها انزميني خمتلفني ب– 1و متثل الوثيقة .حلدوث التفاعل

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  .زمي ويف غيابهالنأ، قارن طاقة التنشيط يف حالة وجود ا– 1لى الوثيقةعتمادا عا -1

 هو تفاعل هدم وأيهما تفاعل بناء. ّعلل  2و 1ب، استنتج أي التفاعلني – 1ل الوثيقة الخمن  -2

بب سنزميات وتأثريها على سرعة التفاعل مربزا دور اال ب وباستدالل منطقي بسيط وضح– 1أ و- 1قا من الوثيقتنيالانط -3
 .يا احليةت الكيميائية يف اخلالاستعماهلا كوسائط حيوية للتفاعال

 اجلزء الثاين:

ترتبط بروابط جليكوسيدية  NAG وحدات بسيطة 6الليزوزمي انزمي يعمل على حتليل جدار البكترييا املتكون من سكر متعدد يتكون من 
اليت توضح العالقة اجلزيئية لليزوزمي ببعض  2حتضري أشكال الوثيقةمت  Rastop ،خمربيا وباستعمال برامج النمذجة كالـ NAG6 وتدعى

 الوحدات السكرية
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 وبه الروابط اجلليكوسيدية NAG رغم أنه متعدد NAG3 حيلل الليزوزمي  ال ملاذا بني -1

 .02ة نزميية اليت تناقشها أشكال الوثيقاخلصائص  االحدد  -2

 نقاط:8 التمرين الثالث:

ور هيعمل اجلهاز املناعي يف احلالة الطبيعية على التصدي للعوامل املمرضة بتدخل عناصر مناعية فاعلة، غري أنه يف بعض األحيان ونتيجة للظ   
واملتنقلة بسرعة يعجز اجلهاز املناعي أمامها مما يؤدي بالفتك حبياة املئات  (Coronavirusكفريوس كورونا)املفاجئ للفريوسات الغريبة 

 البشر . من

   اجلزء األول:

فريوسات كورونا هي جمموعة من الفريوسات تسبب أمراضا للثديات والطيور، كما تسبب هذه الفريوسات لدى البشر اضطرابات على      
 مستوى اجلهاز التنفسي مشاهبة ألعراض الزكام )صداع عطس، سعال وضيق يف التنفس، التهاب رئوي حاد، افرازات خماطية، محى(

( بعد عودته من مدينة ووهان بالصني، اتضح للطبيب املعاجل أن العناصر املشار اليها Xحتاليل طبية مت اجرائها على شخص ) (1الوثيقة )ثل مت
 أ( أهنا ساللة فريوسية من فريوس كورنا، وهي متمركزة على مستوى اجملاري التنفسية للشخص املصاب.(بالشكل 
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يف   LT4عدد  
 األعضاء اللمفاوية

عدد البالعات الكبرية يف 
 األعضاء اللمفاوية

 910. 200 910. 290 الشخص السليم
 300 .910 150 .910 (X)الشخص 

 

 

 (1قدم حتليال للنتائج املوضحة بالشكل )ب( من الوثيقة ) -1

 اجلهاز املناعي للقضاء على فريوس كورونا.اقرتح ثالث فرضيات تفسر هبا عدم قدرة  -2

 اجلزء الثاين: 

  مراحل االستجابة املناعية اليت تبديها العضوية اجتاه فريوس كورونا. (2الوثيقة )متثل 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

لشكل با ألشكل ا   

01الوثيقة   
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.  

 

 دورة فريوس كورونا داخل اخللية املستهدفة. (3الوثيقة )متثل 

 

 

 

 

 

 

 

 الدور الذي تلعبه هذه اخلاليا يف اقصاء فريوس كورونا. حدد( مث A-B-C-Dعلى اخلاليا ) تعرف -أ -1
 .(6-1آلية حدوثها معتمدا على األرقام ) اشرحنوع االستجابة املتدخلة ضد فريوس كورونا، مث  بني -ب

 ر وجاهة.الفرضية األكث بني( دورة فريوس كورونا يف اخللية البالعة الكبرية، مث 3معتمدا على املراحل املوضحة يف الوثيقة ) صف -أ -2

 عالجا للتصدي لفريوس كورونا. اقرتح( 3معتمدا على الوثيقة ) -ب            

 اجلزء الثالث: 

 اجنز خمططا توضح من خالله االستجابة املناعية املتدخلة إلقصاء فريوس كورونا.

 

 

 

 

 

 مالحظة

 ال تنسى تقدمي كلمة شكر ملعلمـ)ة(ك األستاذ)ة( الذي درسك هذا املوسم. 

 متنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح
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 2021اختبار يف مادة: علوم الطبيعة واحلياة/ الشعبة: علوم جتريبية/ بكالوريا 

 املوضوع الثاين

 (9من 9إىل  9من 6( صفحات )من الصفحة 4وي املوضوع الثاين على )حيت

 نقاط(5التمرين األول: )

تتم عملية الرتكيب الضوئي على مستوى الصانعات اخلضراء وهذا بتحويل الطاقة الضوئية إىل طاقة كيميائية خمزنة يف روابط اجلزيئات 
 العضوية ملعرفة احدى هذه املراحل نقرتح عليك الوثيقة التالية:

 

 

 

  

 

 

 .20-15-(12-11-10)-5.حمددا دور 20-1املرقمة من ضع عنوان للوثيقة مث تعرف على البيانات  -1

 انطالقا من الوثيقة ومن معلوماتك اشرح يف نص علمي خطوات املرحلة املوضحة مبينا مصري نواجتها باختصار. -2

 نقاط7التمرين الثاين :

البحرية، حيوانات مجيلة تتواجد خاصة يف احمليط اهلادي، تستخدم يف صيدها سم يشل فريستها  (Cone snailsالقواقع املخروطية )    
 )هذا السم مميت بالنسبة لإلنسان( .

حيتوي السم على العديد من البيبتيدات، لكن احدى هذه البيبتيدات أكثر فعالية مسببة صعوبة يف التنفس بسبب شلل عضالت احلجاب 
 ل القلب. وملعرفة آلية تأثري سم هذه القواقع، نقرتح عليك الدراسة التالية: شيق احلركي وفاحلاجز وفقدان التنسي

 اجلزء األول: 

ثالثة أنواع خمتلفة من الربوتينات املتواجدة  (1الوثيقة ) تلعب الربوتينات دور أساسي يف انتقال الرسالة العصبية على مستوى املشبك. تظهر
 على مستوى املشبك.
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 ( مث حدد أهم مميزاهتا.3و2و1تعرف على الربوتينات الغشائية )  -1

 اقرتح فرضيتني لتفسري آلية تأثري سم القوافع املخروطية. -2

 اجلزء الثاين: 

 ( التجارب التالية: 2بغرض التحقق من صحة احدى الفرضيتني املقرتحتني حنقق باستعمال الرتكيب التجرييب املبني يف الوثيقة )

 (:1التجربة )

الداخلة والظواهر  2Ca+تنبيه الليف العصيب قبل مشبكي بتطبيق كمون اصطناعي مفروض، مث نسجل يف آن واحد التدفق األيوين لشوارد 
 التسجيالت احملصل عليها ممثلة يف الشكل )أ(  الكهربائية الناجتة على مستوى الغشاء قبل وبعد مشبكي.

 ( :2التجربة )

نعيد التجربة السابقة باستعمال نفس الرتكيب التجرييب ولكن يف وجود سم القواقع املخروطية، التسجيالت احملصل عليها ممثلة يف الشكل  
 (:2)ب( من الوثيقة )

 

 

 

 

 

 

 

 1 الوثيقة
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 القيمة التقريبية للكمون املطبق املفروض على الغشاء قبل املشبكي. حدد -1

العالقة بني الكمون املفروض على الغشاء قبل مشبكي والكمون املسجل  اشرح. 2انطالقا من تسجيالت الشكل )أ( من الوثيقة  -2
 على مستوى الغشاء البعد املشبكي.

 ني سابقا.على صحة احدى الفرضيتني املقرتحت صادقانطالقا من تسجيالت الشكل )ب( وبتوظيف النتائج اليت توصلت إليها،  -3

 نقاط( 8(الثالث: رين التم

خالل عملية نسخ املورثة، إلبراز جانب من نشاطه االنزميي نقرتح  ARNmبوليمرياز معقد انزميي مسؤول عن تركيب جزيئة الـ ARNالـ
 عليك الدراسة التالية: 

 اجلزء األول:

عند خلية بكتريية، وميثل الشكل )ب( نفس االنزمي يف حالة نشاط. أما الشكل  بوليمرياز ARN( بنية انزمي الـ1ميثل الشكل )أ( من الوثيقة )-
 نكليوتيدة ثالثية الفوسفات( NTPبوليمرياز الذي حيدث على مستوى املوقع الفعال.) ARN)ج( فيمثل النشاط التحفيزي النزمي 

بآداء وظيفته مربزا مواد التفاعل املستعملة خالل هذا  بوليمرياز اليت تسمح له ARN( بنية انزمي الـ1صف باالعتماد على الوثيقة ) -1
 النشاط االنزميي ونواجته.

 .ARNmاشرح بدقة مراحل هذا التحفيز االنزميي اليت تسمح بتشكيل سلسلة -2

 اجلزء الثاين: 

 فة.قصد دراسة العوامل املؤثرة على النشاط االنزميي نستعرض نتائج  جتريبية مت احلصول عليها يف ظروف خمتل

 مستخلص من خاليا كائنات خمتلفة. ARNp( نتائج سلسلة من التجارب أجنزت باستعمال انزمي 2متثل الوثيقة )
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مستخلص من  ARNpخيص انزمي  01املنحىن 
 خلية انسان.

مستخلص من  ARNpخيص انزمي  02املنحىن 
 .خلية نباتية

مستخلص من  ARNpخيص انزمي  03 املنحىن
 خلية بكتريية تعيش يف املياه الساخنة

 (Thermo Philus aquaticus) 

 

 ( املعلومات اليت تبني فيها فعالية االنزمي مرتبطة بظروف الوسط املوجودة فيه.2استخرج من الوثيقة ) -1

 ميثل اجلدول نتائج النشاط االنزميي النزمي معني مع مادة تفاعله خالل جتربتني خمتلفتني.

 (2التجربة ) (1التجربة ) الشروط والنتائج
 4 10 )وإ( Eتركيز االنزمي 
 16 4 )وإ( Sتركيز الركيزة 

 20 20 درجة احلرارة )م(
 Ph 7 7قيمة الـ 

 4 4 (E-S)تركيز املعقد 
 34.8 34.8 )ملغ/ل/د((Vi)السرعة االبتدائية 

 .من اجلدول حلل نتائج التجربتني مستخرجا العامل احملدد لسرعة التفاعل االنزميي يف كل جتربة -2

 اجلزء الثالث:  

 ( باستعمال نصف الرتاكيز املعطاة يف اجلدول.2( و )1منذج العالقة بني االنزمي ومادة التفاعل يف التجربتني )

 

 مالحظة

 ال تنسى تقدمي كلمة شكر ملعلمـ)ة(ك األستاذ)ة( الذي درسك هذا املوسم. 

 متنباتنا لكم بالتوفيق والنجاح

 

elbassair.net

http://elbassair.net/


 -مقاطعة الكاليتوس -1621حي مسكن –المني دابغني  -الدالية اجلديدة  -مسعودة جيدة-الثانوايت: بوعالم أسامر 

 2021دورة                                                  جترييب التعليم الثانوي                 اختبار بكالوراي

 سا4املدة:                                                                                   الشعبة: علوم جتريبية

                                            صفحة املعلم األستاذ طاهري لبيب اختبار جترييب يف مادة: علوم الطبيعة واحلياة      تصحيح

 الموضوع األول:

 نقاط(. 05التمرين األول: )

 كتابة البيانات:-1

  (ADN)مورثة  -1
 السلسلة غير المستنسخة. -2
3- ARNp 
 نيكليوتيدات حرة. -4
5- mARN 

 

 تحت الوحدة الكبرى للريبوزوم. -6
 تحت الوحدة الصغرى للريبوزوم. -7
 ' الحمض األميني.8الرامزة.   -8
 .AAإنزيم نوعي لتنشيط  -9
 حمض آميني منشط. -10
 بروتين. -11
 أحماض آمينية حرة. -12

 األحرف:

 .االستنساخظاهرة  -أ
 ظاهرة الترجمة. -ب
 .AAمرحلة تنشيط ال  -ج

 النص العلمي:  -2

 الخاتمة العرض المقدمة
مقدم + طرح اإلشكال الوارد و 

 الموضوع.
 

أذكر كل مراحل و متطلبات ظاهرة  -
 االستنساخ.

أذكر كل مراحل و متطلبات ظاهرة  -
 .الترجمة

 .AAأذكر آلية تنشيط الــ  -
 

الجواب على  السؤال 
 باختصار.
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 التمرين الثاني :
  الجزء األول :

 المقارنة بين طاقة التنشيط في حالة وجود اإلنزيم وفي غيابه. (1
 بالوحدة اعتبارية. بداللة الزمن في غياب ووجود اإلنزيم جيث نالحظ: ة توضح الوثيقة كمية الطاق

 يفلكمية الطاقة الواجب توفرها تصل لذروتها بعد األسبوع الرابع ثم تتناقص بينما  تزايد بطيئ في غياب االنزيم
تزايد سريع لطاقة التنشيط الواجب توفرها إال انها ضئيلة وتبلغ ذروتها بعد الساعة الرابعة. ومنه  وجود االنزيم

. كما ان ودهوضئيلة في وج كبيرة في غياب االنزيمنستنتج أن الطاقة الواجب توفيرها لتنشيط التفاعل تكون 
 التفاعالت. تسرعاالنزيمات 

 : مع التعليل  2و  1تحديد نوع التفاعلين  (2
 هدم   1: التفاعل  -
 .يائية للمتفاعالتر الروابط الكيم: طاقة النواتج قليلة في نهاية التفاعل وهذا دليل حدوث هدم نتيجة تكسيالتعليل  -
 بناء  2: التفاعل  -
طاقة النواتج كبيرة في نهاية التفاعل وهذا دليل حدوث بناء نتيجة تشكيل روابط كيميائية بين الجزيئات التعليل  -

 .المتفاعلة فنتجت مرکبات أكبر طاقة 
 تمثل الوثيقة منحنيات تغيرات كمية طاقة التنشيط في وجود و غياب االنزيم و النواتج : االستدالل المنطقي ( 3

 :  بداللة الزمن حيث نالحظ
يحدث التفاعل في غياب االنزيم وفي وجوده غير أنه يتطلب طاقة تنشيط أقل في وجود  أ ( : - 1الوثيقة )
 .االنزيم

تناقص كمية ت 1األنزيم  بعد إضافةألنزيم تكون كمية طاقة النواتج ثابتة أما  ا قبل إضافة ب ( :-1الوثيقة )
 .ثم تثبت 2األنزيم طاقة النواتج ثم تثبت بينما تزداد بعد إضافة 

بما أن طاقة التفاعل في وجود األنزيم اقل منها في غيابه فهذا يدل على أن األنزيم يتطلب توفر طاقة قليلة     
في الوسط بما أن قبل إضافة األنزيم تكون طاقة النواتج ثابتة و تتغير بالزيادة أو النقصان بعد إضافة االنزيمين 

E1 وE2  زيم يسرع من حدوث التفاعل و كل انزيم نوعي اتجاه نوع التفاعل فمنه من يقوم على أن اإلنيدل فهذا
أن سبب استعمال اإلنزيمات كوسائط حيوية في الخاليا الحية هو أنها بالبناء واالخر بالهدم نستنتج من ذلك 

طاقة المستعملة لومقتصدة من اتقوم بتسيير مختلف التفاعالت الكيميائية دون الدخول فيها فتعمل على تسريعها 
 في تنشيط التفاعالت.

 الجزء الثاني :
و به الروابط الغليكوسيد بان  NAGرغم أنه متعدد  3NAGنفسر عدم قدرة اإلنزيم على تفكيك  ( التفسير:1
3NAG سكال يشغل إلى النصف الخارجي من الموقع الفعال عNAG6  يتحلل إلىNAG2+NAG4  بسهولة

يم ومادة المطلوب بين االنز  ال يتم التكامل البنيوي حيث يشغل كل الفراغ داخل الموقع الفعال بينما و بالتالي 
المادة التفاعل مع المجموعات الكيميائية الحرة للموقع  ال تتكامل المجموعات الكيميائية( حيث  3NAGالتفاعل )

 الفعال الخاصة بالتحفيز . 
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  .ص االنزيميةاستنتاج الخصائ( 2
 : االنزيم نوعي تجاه مادة التفاعل ونوع التفاعل )التخصص الوظيفي المزدوج(  Aالشكل 
 االنزيم يغير شكل موقع الفعال في وجود مادة التفاعل إنه التكامل المحفز  : Bالشكل 
ألحماض  مجموعات الحرة: يتطلب عمل االنزيم تكامل بنيوي بين المجموعات الكيميائية لمادة التفاعل وال Cالشكل 

 الموقع الفعال )التكامل البنيوي(
 تصحيح تمرين الثالث :

 الجزء األول:
 : 2تحليل نتائج الشكل  -

 (Xعدد البالعات الكبيرة في األعضاء اللمفاوية لشخص سليم والشخص ) LT4يمثل الجدول عدد 
 الدور الذي تلعبه هذه الخاليا في إقصاء فيروس كورونا الخاليا

 بالعة كبيرة()( خلية عارضة Aالخلية )

بلعمة فيروس كورونا و هضمه جزئيا لعرض البيبتيد المستضدي  -
 HLA على
 التي تملك LT4والخاليا  LT8( الذي ينشط الخاليا 1L1إفراز ) -

 (HLA -تتكامل بنيويا مع المعقد )ببتيد  TCRمستقبالت 

 LT4 (Bالخلية ) 
الذي يحفز الخاليا المناعية المنشطة ( IL2تفرز مبلغ كيميائي ) -

إلى  LT8)تحفيز ذاتي(، و LThالى  LT4التكاثر والتمايز :  على
LTc . 

 LT 8:(Cالخلية )
على سطح غشاء  ( المعروضHLA1تتعرف على المعقد )ببتيد.  -

 . LTcالباعة الكبيرة فتتكاثر وتتمايز إلى 

المصابة بفيروس كورونا تفرز البرفورين تتعرف على الخاليا  - LTc(: )السامة(Dالخلية )
نزيمات تحلل الخاليا المصابة و تحلل الفيروس أيضا  وا 

 
 (6 – 1نوع اإلستجابة المتدخلة ضد فيروس كورونا ، ثم شرح الية حدوثها معتمدا على األرقام من ) ب( تبيين

 .(LTcا )إستجابة مناعية نوعية خلوية نظرا لتدخل الخالي نوع اإلستجابة المناعية:
 شرح آلية حدوثها:

تقوم الخاليا العارضة )بالعة كبيرة( ( 1)أثناء العدوى الفيروسية بفيروس كورونا الذي يصيب أنسجة الرئة ،     
. تقدم الخاليا (3)وتهاجر بواسطة األوعية اللمفاوية إلى العقدة الليمفاوية،  (2)المستضد( ،  ببلع وهضم الفيروس

التي يتم  LT8و  LT4للخاليا  HLA1و  HALالمستضدي للفيروس محموال على جزيئات )العارضة الببتيد 
. ثم تبدأ (5)والتي تهاجر في مجرى الدم إلى األنسجة المصابة  (،4)منفذة  LTc تنشيطها ، تتكاثر وتتمايز إلى

قضاء على رين مما يسمح بالالسامة في وظائفها الفعالة أي تحلل الخاليا المصابة وذلك بافراز البرفو  LTcالخاليا 
 (6)الفيروس 
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  ( دورة فيروس كورونا في الخلية البالعة الكبيرة:3وصف معتمدا على المراحل الموضحة في الوثيقة ) -( أ2
الفيروسي، أو تعمل الخلية البالعة  ARNقن مادته الوراثية  ( تثبت فيروس كورونا على الخلية البائعة الكبيرة وح1

 البالعة  يولیعلى بلع الفيروس داخل حويصل ليقوم هذا األخير على تحرير مادته الوراثية داخل ه
 الفيروسي إلى بروتينات فيروسية  ARN( ترجمة 2
 بوليميراز الفيروسي.  ARNبتدخل  ARNالفيروسي إلى عدة نسخ من  ARN( إستنساخ 3
 مستوى الشبكة الهيولية الفعالة  على ونات الفيروس( يتم تجميع مك4
 ( نضج الفيروس على مستوى جهاز غولجي ليتم طرحه خارج الخلية بفضل الحويصالت اإلطراحية5
 ( أشكال ناضجة ومتعددة من فيروس كورونا تعمل على استهداف واصابة خاليا جديدة 6

أن الفيروس يتميز بسرعة تكاثرة  ضحيت 3من خالل الوثيقة  ألن 2و  1هي الفرضية رقم  الفرضية األكثر وجاهة:
وظهوره بأشكال متعددة ونتيجة لحدوث طفرات( و هذا يفسر بعدم قدرة الجهاز المناعي على إقصاءه بينما الفرضية 

ي مناعية خلوية كما هو موضح ف استجابةخاطئة ألن الجهاز المناعي يتعرف على الفيروس ويثير ضده  3رقم 
  2قة الوثي

روسي لمنع تكاثر بوليميراز الفي ARNللتصدي لفيروس كورونا: أدوية تعمل على تثبيط انزيم  حب. العالج المقتر 
  .وانتشاره داخل العضوية سالفيرو 

 المناعية المتدخلة إلقصاء فيروس كورونا(. االستجابة)مخطط يوضح  المخطط  الجزء الثالث:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8LTلمفاويات 

مفرزة  LTcلمفاويات 
 للبورفورين

تخريب الخاليا المصابة 
 بفيروس كورونا

 البالعات كبيرة

 4LTاللمفاويات 

 ف.كورونا

عرف تمرحلة ال
 والتحفيز

التكاثر مرحلة 
 والتمايز 

 كبيرة البالعات

التنفيذ مرحلة 
 واالقصاء

 عرض

 تكاثر+تمايز

بلعمة 
 البقايا 
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 لموضوع الثانياتصحيح 
 التمرين االول

رسم تخطيطي وظيفي يوضح الية المرحلة الكيموضوئية لعملية التركيب الضوئي  :العنوان المناسب للوثيقة -1
  : هي 20 الى 1البيانات المرقمة من  -2
الكترونات  -6وئي نظام ض-5فوتون ضوئي. -4تجوييف الكيس.  3غشاء الكبيس.  -2المادة األساسية .-1

-12الثاني لالكترون  لالناق- 11 الناقل االول لالكترون  -10بروتونات.  -9االكسجين.  -8. الماء-7الماء. 
 .T3 الناقل
13
- 

T’1 14
- 

T’2 15- NADP+ 16- NADPH,H 17- ADP 18- PI 19- ATP 20- ATPS 

 
 ة الضوئية وتحرير االكترون الغنيأي النظام الضوئي هو التقاط الطاق :5العنصر  :دور العناصر التالية* 

 .التفاعل مركز هوائية وصبغةبالطاقة بفضل الصبغات ال
هو نقل االلكترونات في السلسلة التركيبية الضوئية وفق تزايد كمون األكسدة  : (11.12.1)دور العناصر * 
 جاع.واالر 
 رونات والبروتونات في النهاية المستقبل النهائيا. هو استقبال االلكت :15دور العنصر * 
 ومنفذ للبروتونات. ATPالبناء ال  ADPهو الفسفرة ال :  20دور العنصر * 
 :النص العلمي  -2

ة فماهي خطوات المرحل مدخل للتركيب الضوئي مع التركيز على أولى خطواته + طرح المشكلة)      المقدمة
 .(هو مصير نواتجها الموضحة وما

 خطوات هي .تتم المرحلة الكيموضوئية وفق تالية العرض في النقاط ال 
االكسدة الضوئية للماء واالنظمة الضوئية أحيث أكسدة النظامان الضوئيان األول والثاني يجعلها تفقد -1

سترجع ي النظام االول الكتروناته المفقودة من النظام الثاني بينما ونات وتصبح في حالة اكسدة يسترجعالكتر 
 :نطالق األكسجينمع ا اللتي تتم وفق التفاعل التالي النظام الثاني الكتروناته المفقودة من األكسدة الضوئية للماء

              -e + 4+ 4H2  +  O                    O22 H 
دة واالرجاع وفق تزايد كمون األكس نواقل االلكترونات() تنتقل االلكترونات في السلسلة التركيبية الضوئية-2

النقل الفعال  بظاهرةتجويف الكييس  ىال T2 ضخ البروتونات عبر الناقل الثانيحيث تساهم الطاقة المحررة في 
 يف الكييس حامضي .يجعل تجو  عكس تدرج التركيز ما

 تالي .يتم ارجاع المستقبل النهائي لاللكترونات والبروتونات وفق التفاعل االرجاعي ال -3
2NADP+   +4e+4H                    2NADPH.H++       

لى فسفرة الميز محفزا االنزيم ع بظاهرةالبروتونات من التجويف الى الحشوة عبر الكرية المذنبة  يليتدفق س -4
         ADP+Pi+E            ATP :وفق التفاعل التالي ATPى ال ADPال 
 تفاعل فسفرة ضوئية .  في
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 تحدث في وجود الضوء واليخضور والعطاء النواتج التالية التفاعالت المرحلة الكيمو ضوئية الخاتمة
++2NADPH.H  +ATP  وهي الكيمو حيوية . تعتبر متطلبات المرحلة التاليةوالتي 
 نقاط(  7لتمرين الثاني )ا

 .الجزء االول
( مع تحديد مميزاتها:3و2و1التعرف على البروتينات الغشائية )-1
هي البروتين االول القناة المرتبطة بالفولطية للشوارد الكالسيوم). ( البروتينات الغشائية 

البروتين الثاني القناة الفولطية للصوديوم المبوبة كهربائيا  
مبوبة كيميائيا \البروتين الثالث القناة المرتبطة بالكيماء  

 أثيرتقناة ضمن غشائية بروتينية تقع في الغشاء الهيولي قبل مشبكي تعمل تحت  مميزات القناة األولى :
 الزر النهائي في تيار داخلي مؤقت وصول موجة زوال االستقطاب على ادخال شوارد الكالسيوم الى هيولى

قناة ضمن غشائية بروتينية تقع على طول الليف العصبي وتعمل على ادخال شوارد  مميزات القناة الثانية:
 وصول موجة زوال االستقطاب. يرالصوديوم في تيار داخلي وسريع تحت تاث

حصر د مشبكية بها خمس وحدات ببتيدية تتمتاز بكونها قناة بروتينة ضمن غشائية بع القناة الثالثة : مميزات
في مركزها قناة مركزية تكون مغلقة في غياب المبلغ العصبي ,كما تحتوي على موقعان الرتباط الوسيط 

لى انتقال موجة زوال االستقطاب ا يؤمنالكيميائي اللذي يحفز انفتاح القناة المركزية ودخول الصوديوم اللذي 
 الغشاء البعد مشبكي.

األولى أي تية على تثبيط توقيف عمل القنوايعمل سم القواقع المخروط: الفرضية األولى اح فرضيتين اقتر  -2
 الفولطية لشوارد الكالسيوم

الثالثة  ترسالة العصبية بتثبيط عمل القنوايعمل سم القواقع المخروطية على منع انتشار ال :الثانية الفرضية
 المبوبة كيميائيا.

الثاني: الجزء
ميلي فولط 37.5التقريبية للكمون الغشائي المطبق والمفروض على الغشاء قبل مشبكي هي: القيمة -1
يعد مشبكبين الكمون المطبق على الغشاء قبل مشبكي والكمون المسجل في الغشاء ب العالقة شرح -2

 :أ باالعتماد على الشكل 
سيوم ودخوله لالمرتبطة بالفولطية لشوارد الكا القنواتالكمون المطبق على الغشاء قبل مشبكي على فتح  يعمل -

قبل المشبكية نحو الغشاء قبل مشبكي  الحويصالتداخلي محفزة هجرة  يارالى هيولى الزر النهائي عبر ت
لمستقبالت المبلغ الكيميائي على ا تثبيت الخلوي  االطراح بظاهرةها )المبلغ الكيميائي( في الشق ا لتحرير محتو 
 .عد المشبكية المرتبطة بالكيمياءبالغشائية 

انفتاح القنوات المبوبة كيميائيا وتدفق كبير لشوارد الصوديوم من الوسط خارج خلوي الى هيولى بعد مشبكية  -
 .ذي ينتشر على طول غشاء الخلية بعد مشبكيةمشبكي ال بعد مولدا كمون عمل غشائي
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اء تي يعاد امتصاصها من طرف غشل وقاعدة الكولين اللكيميائي في الشق المشبكي الى استيماهة المبلغ اإ-
 الزر النهائي.

شوارد الكالسيوم ضرورية النتقال السيالة العصبية عبر المشبك وتوليد كمون عمل بعد مشبكي بتحرير  وعليه
 الوسيط الكيميائي من الحويصالت

.\ب\المصادقة على صحة احد الفرضيات باالعتماد على الشكل  -3
سيوم لالكا ناتأليو وجود سم القواقع المخروطية وبعد تطبيق كمون غشائي مفروض نسجل انعدام التيار الداخلي  في

إبقاء )ا احهذي منع انفتلى ادخالها للشوارد بسبب السم المايدل على توقف نشاط القنوات الفولطية للكالسيوم ع
بعد  وعدم ارتباط المبلغ ما يمنع انفتاح القنوات تالحويصال ی وعليه عدم تحرير محتو  (القنوات مغلقة غير نشطة

 .وعليه شلل الفريسة وسهولة اصيادها ( كمون الراحة ةحال)مشبكية وعدم تسجيل كمون عمل بعد مشبكي 
 .وعليه الفرضية االولى صحيحة

نقاط( : 8مرين الثالث )الت
الجزء األول :

 :بوليمراز  ARNTوصف بنية  -1
قنوات و موقعا  4تحصر فيم بينها.  ,’à (Bوàو ∂و و ßالبيببتيد ) وحدات من متعدداتيتكون من خمس تحت 

 فعاال.
، و موقعا  NTP، قناة دخول  ARNm، قناة خروج  ADN، قناة خروج  ADNدخول  هي : قناة 4القنوات 

 .ADNفعاال لموضوع 
 . وضع شاردتيتو موقعين ل ASPنوعية حامضية من نوع  AAز بوجود تميالموقع الفعال في موقعه التحفيزي ي

Mg++ 
 .NTPو  ADNهي ابراز مواد التفاعل : 

 ، تحرير مجموعتين فوسفات. ARNm: بناء  النواتج هي
 :ARNm شرح بدقة مراجل التحفيز االنزيمي التي تسمح تشكل 

 .ARNpفي الموقع الفعال االنزيم  ADNترتبط )تنتوضع( حزمة الـ 
 .الهيدروجينيةبعد كسر الروابط  ADNتتفتح سالسل الـ 

ة و بين شوارد من حه +Mg وشواردنية للموقع الفعال يو تنشأ روابط انتقالية بين األحماض األم NTPتدخل 
Mg  و مجموعات الفوسفات للـNTP  النكليوتيدةبط مجموعة فوسفات واحدة مع سكر من جهة أخرى بغرض ر 

بين  Hمجموعات فوسفات ، و تشكل روابط  2ع بـ )سكر الريبوز الموالي(  مع نز  OH'3  في الموضعالسابقة 
 (.ARNmليتم تشكيل )بناء تدريجي للـ  ثنائية Tو  Aالقاعدة 

الجزء الثاني :
 الوسط : بظروفالمرتبطة  ARNpاستخراج فعالية  

 للكائنات الحية بتغير درجة الحرارة. ARNpتتغير فعالية 
(%100)أعظمية  ARNبداللة الكمية الكبيرة من  T=37الفعالية أعظمية عند  عند االنسان :
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 (%100)أعظمية  ARNبداللة الكمية الكبيرة من  T=25عند النبات : الفعالية أعظمية عند 
 (%100)أعظمية  ARNبداللة الكمية الكبيرة من  0وT=5عند البكتيريا : الفعالية أعظمية عند 

 .ARNmو تشكل ...تقل فعالية االنزيم م أو زادت عن هذه القي Tاذا قلت 
 التحليل : 

 حيث نالحظ. 2و 1تجربتين  النشاط النزيم معين مع مادة تفاعله خاللج النشاط تائيمثل الجدول ن
 34.8ثبات السرعة االبتدائية و التجريبية عند 

 4ثبات تركيز المعقد و التجريبية عند 
 على التوالي.م  20و  7عند  Tو   PHثبات تركيز 

 2في التجربة  4و  1في التجربة  10و عند تركيز االنزيم 
 2في التجربة  16و  10في التجربة  4و عند تركيز الركيزة 

في التجربتين إلى وجود عامل محدد في الوسطين إذ  Viفي التجربتين و ثبات  ESد ثبات تركيز المعقد يعو 
 .1و تعتبر تركيز الركيزة عامال محددا في التجربة  2التجربة تعتبر تركيز االنزيم عامال محددا في 

 االستنتاج :
 .Sو  Eلالنزيم محددة بتركيز  Viإن السرعة 

الجزء الثالث :

02التجربة 01التجربة 

+

5E+2S       2ES+3E 2E+8S       2ES+6S 

+ +
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