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امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية

0202/0201الدراسية:   السنة  الشيخ محمد خير الدين ثانوية 

و نصف  ساعة 04المدة الزمنية:          تجريبية الشعبة: علوم  
علوم الطبيعة والحياة بكالوريا بيضاء في مادة 

على المتعلم اختيار احد الموضوعين 

 الــــــــــــــــــموضوع األول 

 التمرين األول : ) 20 نقاط (

قوم الخاليا ذاتية التغذية بتحويل الطاقة الضوئية الى طاقة كيميائية كامنة على مستوى الجزيئات ت

و التي تتم عبر مراحل معينة العضوية سكريات , دسم , بروتينات و التي تتم على مستوى بنيات خاصة 

  10توضحها  الوثيقة 

مستخرجا انواع الطاقة الموضحة في الشكل ب معالبيانات المرقمة في الشكل أ و ب تعرف على  -0

 6و  5تحديد دور الضوء و العنصرين 

يتطلب تثبيت ثاني اكسيد الكربون امداد مستمر لجزئيات خاصة يوفرها العنصر ثالثة . اشرح في -2

. 10نص علمي االلية التي تسمح بذلك  من خالل مكتسباتك و استغالل الوثيقة 

  10الوثيقة 
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 نقاط  7:  20التمرين 

لبعض الخاليا المناعية وتدميرها ،   HIVتنتج اإلصابة بداء فقدان المناعة المكتسبة عن مهاجمة فيروس 

مما ينجم عنه قصور في الجهاز المناعي، غير أن بعض األشخاص )حاالت نادرة( ال يتكاثر لديهم فيروس    

الخاصية عند هؤالء األشخاص نقترح عليك المعطيات رغم تعرضهم المتكرر له ، لفهم آليات حدوث هذه 

  التالية:

 الجزء األول: 

النمط الظاهري على المستوى الجزيئي والخلوي عند شخص مصاب بمرض فقدان  (1الوثيقة )تمثل 

 )الشكل ب(.  HIVالمناعة المكتسبة )الشكل أ(  وعند شخص له القدرة على مقاومة فيروس 

 

 

 في الحالة العادية. 4TLللمفاويات  HIVآلية مهاجمة فيروس  حـددإنطالقا من الشكل )أ(  (1

 عدم إصابة بعض األشخاص بالعدوى.  فسـرباإلعتماد على الشكل )ب(    (0

 

 الجزء الثاني: 

يعالج بدواء  HIVعند شخص مصاب بـ  4TLتطور الشحنة الفيروسية و عدد  (0الوثيقة )تمثل 

enivariven .المثبط إلنزيم اإلستنساخ العكسي 

  

  

1الوثيقة   الشكل أ الشكل ب 

2الوثيقة   
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 فترة تأثير هذا الدواء؟ إستنتجثم   (0الوثيقة )تحليال مقارنا لنتائج منحنيي  قــدم (1

 .enivarivenرغم إستمرار المعالجة بدواء  (0بالوثيقة  )فرضية تفسر بها النتائج الممثلة  إقترح (0

 الجزء الثالث:

 األشخاص وراثي. بعض عند  HIVتوصل بعض العلماء إلى أن سبب مقاومة فيروس       

للمورثة التي تشرف على تركيب البروتين الغشائي  5RCCCو األليل  5CCCيوجد أليلن األليل  -     

5CCC. 

 .HIVبفيروس يمثل الجدول نتائج إحصائية لثالث مجموعات من األفراد تعرضت لعدوى  -     

العادي وجزء من األليل المسؤول  5CCCجزء من األليل المسؤول عن تركيب بروتين   (3الوثيقة )تمثل 

 طافر واألحماض األمنية الموافقة لكل منهما. 5CCCعن تركيب  بروتين  

 

 
 المورثي .و عالقته بالنمط  HIVاشرح الية   استهداف الفيروس باستغاللك لمعطيات الجدول  (1

هو   HIV أن اإلحتمال الوراثي الذي قدمه العلماء لمقاومة فيروس بيــن 3باإلعتماد على  الوثيقة  (0 

 . مقترحا حلول للتقليل من الشحنة الفيروسية  في الحاالت األخرى    إحتمال مؤسس

 ن( 20 التمرين الثالث :)

  فراغية محددة ومعقدة لتأدية وظيفتها المحددة . البروتينات جزيئات حيوية هامة تأخذ بعد تركيبها بنيات

I. ( الّتي توّضح كيفية تركيب وافراز 0بهدف دراسة آليات تركيب البروتينات نقترح الوثيقة )

( صبغة ذات طبيعة بروتينية تفرز من طرف  Mélanineالميالنين في مستوى الجلد.الميالنين )

وكذلك في بصيالت الشعر وغيرها ، تعمل هذه ( تحت جلد اإلنسان Mélanocyteخاليا ميالنية )

 الصبغة على الحماية من أضرار األشعة فوق البنفسجية المسببة للسرطان

.                                                                

 

 رقم المجموعة

 

 النمط الوراثي

 عدد األفراد

 مصل سالب مصل موجب

 CCR5/CCR5 4442 545متماثل اللواقح   المجموعة األولى

 CCR5/DCCR5  204 22 مختلف اللواقح  المجموعة الثانية

 DCCR5/DCCR5 0 20متماثل اللواقح  المجموعة الثالثة

 756 4343 مجموع األفراد

3الوثيقة   
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 ( .0الممثلة في الوثيقة ) C,B,Aو على المراحل  4الى  0على البيانات المرقمة من  تعّرف -0

في بضعة أسطر العالقة بين المورثة )النمط الوراثي( وظهور لون البشرة  اشرح( 0باستغاللك لمعطيات الوثيقة ) -0

                                                                                                       )النمط الظاهري( .

II. وظائف البروتينات دورها كإنزيمات ،لدراسة بعض الجوانب عنها نقترح الدراسة التالية : من بين 

أظهرت الدراسات أن مرض البرص أو المهق )غياب اللون الطبيعي للجلد( ينتج عن غياب صبغة الميالنين في الجلد  -(1

 المسببة للسرطان ، ولتحديد سبب غيابوالشعر حيث تعمل هذه الصبغة على الحماية من أضرار األشعة فوق البنفسجية 

 ( .2الميالنين نقترح الوثيقة )

     12   المبين في الشكل )أ( من الوثيقة ترّكب الخاليا الميالنية بروتين الميالنين وفق التفاعل -

بينما الشكل )ب( فيوضح جزءا من السلسلة الناسخة لألليل المسؤول عن تركيب انزيم التيروزيناز لشخص  -

 ولشخص سليم .  مصاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( :2باستغالل معطيات الوثيقة )
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  للشخصين السليم والمصاب .  ف على تركيبها جزئي األليلينمتتالية األحماض األمينية التي يشر استخرج –أ 

                                                         اإلصابة بمرض المهق . فّسر –ب 

من   تّم قياس سرعة النشاط اإلنزيمي لكمية محدودةاليك الدراسة التالية : لإلنزيمات  التخصص الوظيفي إلظهار -(0

( بداللة نوع مادة التفاعل ، الشروط والنتائج المحصل عليها PAHانزيم التيروزيناز وانزيم الفنيل االنين هيدروكسيالز)

( .3الوثيقة ) مبينة في

 

                                                   (3من التحليل المقارن لمنحنيات الوثيقة ) ةجستخرحدد المعلومات الم * 

 لغرض دراسة بعض العوامل المؤثرة على النشاط اإلنزيمي واستخداماتها الطبية ، نقترح ما يلي : -(3

 قبل وبعد التعرض لألشعة فوق البنفسجية ، النتائج المحصل Cتم قياس نشاط انزيم التيروزيناز في وجود وفي غياب الفيتامين 

 ( .4عليها مبينة في الوثيقة ) 

 

 أن لون البشرة يتحدد بمستوى تركيز صبغة الميالنين في الجلد ،حيث يتميز األفراد ذوي البشرة  اذا علمت -

 يزون فيتم  أوالبيضاء  بتركيز عالية لصبغة المالنين بينما األفراد ذوي البشرة الفاتحة  الداكنة أو السمراء

  ماو  ( من التمرينIIللمعلومات المستخلصة مما سبق في الجزء )وباستغاللك من هذه الصبغة ،  بتركيز أقل

 ( ، أجب عما يلي :4لك الوثيقة ) تقدمه

 لون بشرة الجلد . شمس يؤدي الى اسمرارألشعة ال أن التّعرض المطّول بيّن – أ  

  عليها . Cالغنية بالفيتامين  حا عند وضع شرائح البرتقالأن لون البشرة يصبح فاتوّضح  -ب  

III- رسما وظيفي حول اليات تركيب البروتين مرفوق بجميع البيانات الالزمة من الموضوع ومعلوماتك أنجز. 

 

 الموضوع االول انتهى 
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انيـــــــــــــوع الثـــــــــــالموض  

 

  التمرين الثاني : 7 نقاط 
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 ظهور اللون الداكن في بقية الجسم  تفسر بها عدم  اقترح فرضية او فرضيات  04وثيقة لا لمعطيات  استغاللكب -4

حيث :االرنب الهيمااليي لكل من االرنب المتوحش و عن انزيمات الفرو كروماتوغرافيا  تقنية بواسطة  نكشف   

 

- a  انزيم االرنب المتوحش 

-b   االرنب الهيماليي انزيم 

-c   م °  45انزيم االرنب الهماليي وضع في درجة حرارة 

 

 جـ ( -4) محصل عليها في الوثيقة النتاج 

 

   النتائج المحصل عليها وماذا تستنتج ؟ حلل  

 

 البنية الفراغية النزيم ( أ  2 )الوثيقةتمثل 

 م ° 37و  م °30 حررة في درجة رنب الهماليا أل(  Tyrosinase) التيروزيناز

 الشكل ب 

  b           ساللة

لشكل أ ا  

  جـ–الشكل 
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 ية المقترحة مناقشتك للوثيقة صادق على الفرض خالل من  -4

(ب  - 02 ) لمنحنيات الوثيقةمن تحليلك  اإلضافيةات استخرج المعلوم  -2       

 

 

 

  12الوثيقة 
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  نقاط ( 20التمرين الثالث :  ) 
ؤثر بعض سموم ت، حيث تنتقل الرسالة العصبية على مستوى المشابك من الخلية قبل المشبكية إلى الخلية بعد المشبكية 

 الحيوانات والحشرات وبعض المواد الكيميائية كالمبيدات على إنتقال الرسالة العصبية

 الجزء األول: 

يب المشبك العصبي العضلي نستعمل التركعلى مستوى  على إنتقال الرسالة العصبيةبعض السموم  معرفة تأثير قصد

في شروط تجريبية  Sنطبق تنبيها فعاال حيث  إلنجاز مجموعة من التجارب (1لوثيقة )ل -أ-الشكل التجريبي المبين في 

 . -ب-الشكل موضحة في النتائج المحصل عليها مختلفة 

 التعليل مع  على المشبك (5،  4،  0)من السموم الموضحة في التجارب تأثير كل  موقعحدد ( 0) بإستغالل الوثيقة: 1

 (3)ها نتائج التجربة بفرضيات تفسر : قدم 0

 الجزء الثاني:

و الذي  Botulinumشلل لمختلف عضالت الجسم، حيث تفرز سم  Clostridium botulinumتسبب بكتيريا تدعى 

 نستعرض الدراسة التالية : Botulinumيؤثر على مستوى المشابك العصبية العضلية ، لدراسة ألية تأثير مادة 

و على  Ca 2+على التدفق األيوني لـ Botulinumنتائج حقن جرعات ضئيلة من مادة  2من الوثيقة  -أ -يمثل الشكل 

من نفس الوثيقة يمثل نتائج قياس شدة اإلشعاع في  -ب -النشاط العضلي المسجل في العنصر البعد مشبكي ، أما الشكل 

 .Botulinumالحويصالت قبل المشبكية قبل و بعد إحداث تنبيه و هذا في وجود و غياب السم  

 

 - أ - الشكل

 0الوثيقة 

  

 

 

 

 

كمية األستيل  

 Fكولين في 

 

 

 2Oالتسجيل في 

 

 

 1Oالتسجيل في 

 

 

 التجارب

  

1 

 

 Sتطبيق التنبيه 

 

011 

mmoles/L 

 

 

 

2 

 إضافة للسائل الفيزيولوجي

 Saxitoxineالسم  

 Sتطبيق التنبيه ثم 

 

 منعدمة

 

  

3 

  العنصر قبل مشبكيحقن في 

 Botulinumالسم  

 Sتطبيق التنبيه ثم 

 

 منعدمة

 
  

4 

   مشبكيشق الالحقن في 

 السم ألفا بنغاروتوكسين  

 Sتطبيق التنبيه ثم 

 

011 

mmoles/L 

  

5 

 إضافة للوسط الفيزيولوجي

 Carbamateمادة 

 Sتطبيق التنبيه ثم 

 

011 

mmoles/L 

 - ب -الشكل 
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و باستدالل علمي ناقش مدى صحة الفرضيات المقترحة. 2: باإلعتماد على الوثيقة 4

 : الثالثالجزء 

و هذا باإلعتماد على الوثيقة التالية. Botulinumمن معلوماتك لخص في نص علمي آلية النقل المشبكي مبرزا تأثير مادة 

الموضوع الثانيانتهى   

.......كلما زاد ارتفاع تحليقك زاد المنظر جماال .......فكن شخصا ناجحا بامتياز  

سائلين هللا عز و جل أن يسدد خطاكم ح و التوفيق في شهادة البكالوريا لكل أبناءنا النجانتمنى 

3الوثيقة 

  Botulinumبدون حقن مادة 

 في العنصر قبل مشبكي

2Ca+تركيز شوارد 

في العنصر قبل 

 مشبكي

إثر تنبيه فعال

النشاط العضلي 

المسجل في العنصر 

   البعد مشبكي

في  Botulinumمع حقن مادة 

-أ -الشكل  العنصر قبل مشبكي 

2الوثيقة 

62

52

42

32

02

السمفي غياب السمفي وجود 

العنصر حويصالت شعاع نسبة إ   

إ( –)و  قبل مشبكي    بعد التنبيه

قبل التنبيه

-ب -الشكل 
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