
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

مبارك الميلي ثانوية   ربية لوالية إيليزيالت   مديرية

2021 ماي 25يوم          تجريبيةعبة : علوم الش  

د  30ساعات و  04 ة :المد   الحياة   : علوم الط بيعة و ةفي ماد  الفصل الثاني  اختبار

: اآلتيينحد الموضوعين ألميذ أن يختار على الت  

ل وضوع األو  الم

ط( نقا 05): لمرين األو  الت  

 يرتبط نشاط البروتين ببنيته الفراغية التي تحددها مجموعة من األحماض األمينية الداخلة في تركيبها، نريد  

ك .و دور األحماض األمينية في ذل صةالعالقة بين بنية البروتين و وظيفته المتخص  عرف على الت  

 .  يزوزيم( البنية الفراغية إلنزيم الل  1)  الوثيقةتبي ن 

 : المطلوب

عند درجة   Aspو   Lysصيغة الحمضين األمينيين  اكتب   -1

pH=1   ل من الببتيد المتشك   صيغة ثنائيل مث    ، ثم   ال إجابتكمعل

 . رتباط هذين الحمضين األمينيينإ

علمي في نص  ح وض  معطيات الوثيقة و معلوماتك  باستغالل -2

و تقاربها في  . )ب( سبب تباعد األحماض األمينية في الشكل

 . دور المورثة في ذلكدا محد   الشكل )أ(

 COOH-2R (Asp)= CHعطى :               ت  

2NH-4(CH2) (Lys)=R 

نقاط(  07) : مرين الثانيالت  

يلجأ األطباء إلى استعمال المثب طات المناعية للتغل ب على مشكلة رفض الطعم لدى المرضى في حالة عدم توف ر  

ف في هذه الد راسة  لة في رفض الط عم و تأثير المثب طات  اإلستجابةعلى المعطي المناسب ، سنتعر  المناعية المتدخ 

 المناعية عليها . 

ل :   الجزء األو 

لة في رفض الط عم ، نقترح عليك الد راسة اآلتية : لفهم بعض آليات اإل  ستجابة المناعية المتدخ 

و   1A)الفئران    A( ظروف و نتائج تطعيم الجلد عند فئران تنتمي إلى سالالت مختلفة : الساللة  1لوثيقة )ليمث ل الش كل )أ(  

2A   الساللة ، )B   الفئران(1B   2وB  الساللة ، )C  و الساللةN (Nudes )فئران بدون غد ة تيموسية منذ الوالدة :   .
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شرط قبول الطعم عند الفئران العادية و ممي زات اإلستجابة المناعية    مستخرجا(  1معطيات الشكل )أ( من الوثيقة ) ناقش    -1

لة في رفض الط عم .   المتدخ 

 ( أحد أنواع المثب طات المناعية ، لمعرفة طريقة تأثيره نحق ق الت جربة التالية : Cyclosporineالسيكلوسبورين ) -2

و خاليا جلدية مستخلصة من    Bستخلصة من الفأر  م  4LT  ،   8LTنحضر وسطا تجريبيا يحتوي على بلعميات كبيرة ،  

ر الخاليا    Aالفأر   في الوسط بوجود و بغياب السيكلوسبورين ، النتائج المحص ل عليها ممث لة في الش كل   LTcو ندرس تطو 

 ( . 1)ب( من الوثيقة ) 

 فرضي تين تفس ر بهما طريقة تأثير السيكلوسبورين . اقترح( 1باإلعتماد على معطيات الشكل )ب( من الوثيقة )  -

  : الجزء الثاني

ة إحدى الفرضيتين السابقتين ، تم  استخالص خاليا الطعم من فأر م عطي من الساللة   و وسمها بالكروم    Aللتأك د من صح 

ر عند تخريبها Cr51 المشع    . الذي يحر 

ثم    مالئمة  زرع  أوساط  في  الموسومة  الطعم  خاليا  توضع 

من  مستقبل  فأر  من  مستخلصة  مناعية  خاليا  إليها  تضاف 

)   Bالساللة   الوثيقة  جدول  يمث ل  هذه 2،  نتائج  و  شروط   )

 الت جربة . 

 ( . 2النتائج التجريبية الممث لة في جدول الوثيقة ) حل ل  -1

رسما تخطيطيا وظيفيا توض ح من خالله الد ور الذي انجز    -2

 . 3لعبت البالعات الكبيرة في الوسط 

السيكلوسبورين  اشرح    -3 بمادة  المستقبل  يؤد ي عالج  كيف 

 إلى مساعدة جسمه على قبول الط عم .

 

 نقاط(   08): مرين الثالثالت  

 .  إلى إمداد منتظم بالمغذيات  و قيامها بمختلف الوظائف الحيوية رهاها و تطو  تحتاج عضوية الكائنات الحية لنمو  

 : الجزء األول

 :ت العلمية حد المجال  أالي مأخوذ من المقال العلمي الت  

تبقى عارية طوال فصل الشتاء   التي تسقط أوراقها خالل فصل الخريف و  ... األشجار النفضية هي األشجار  "

 . " ... بيعا و ال يتلف و تظهر أوراقها من جديد مع بداية فصل الر  األشجار يبقى حي  وع من هذا الن   إال أن  

 .  المشكل العلمي المطروح دحد   -1

 . جيب فيها عن المشكل العلمي المطروحت   م فرضيةقد   -2

 : الجزء الثاني

 :  اليةراسة الت  نقترح عليك الد   سابقا   لعلمي المطروحالإلجابة عن المشكل 

ارب جنحقق ت (1( من الوثيقة ) 2ة الشكل ) حوالت الطاقوية التي تحدث على مستوى عضي  لمعرفة بعض شروط الت  

   . نستعمل فيها بعض عناصر العضية )ع( في وجود الضوء

  . (1( من الوثيقة )1كل ) لة بالش  النتائج التجريبية و شروطها ممث   -

 

 . ة )ع(حوالت الطاقوية التي تحدث على مستوى العضي  الت  شروط استنتج  ، (1للوثيقة )  باستغاللك -
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   :  اليةجارب الت  م الت  اقة على مستوى العضية )ع( نقد  لة في تحويل الط  لدراسة اآلليات و البنيات المتدخ   -2

وء و غاز  في وجود الض    ADPو    iP و   NADP+منهما بكميات محدودة من    د كل  نزو  و  نحضر وسطين    ( :1التجربة )

2CO  حيث :  

 . ة )ع(( من العضي  1نضيف إليه العناصر ) الوسط األول -

 ( 2( و العناصر )1نضيف إليه العناصر ) : الوسط الثاني -

 . ة )ع(من العضي   

 ( على 2( و ) 1بالشكلين )  ت ثل ل عليها م  النتائج المحص   -

 . (أ - 1الوثيقة )   والي في الت  

 

 : (2التجربة ) 

 2COسب في وجود  )ع( في وسط منا  ات نحضر معلقا من العضي   

نة  ( المبي  X)  ةو تغيرات تركيز الماد    2COو نعاير نسبة تثبيت  

 .  (1من الوثيقة ) العضية )ع( في 

 ل عليها ممثلة بالوثيقةالشروط التجريبية و النتائج المتحص  

 . ب( -1) 

 

   : (3تجربة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .في فصل الشتاءوع ) األشجار النفضية( حد أشجار هذا الن  أعرضية في جذر  مقاطع بإنجازقام العلماء 

عطي تفاعال )ع(  ت    ةمع ماء اليود في حين الماد   يجابياإعطي تفاعال  ة )س( ت  الماد    أن  ( مع العلم  2لة في الوثيقة )النتائج ممث    -

    . ( الصودايجابيا مع )كبريتات النحاس + إ

 تك بمعادالت كيميائية.  اإجابما مدع   . مرينة الفرضية المقترحة في الجزء األول من الت  صح   برهنمنطقي  باستدالل -

 

   : الجزء الثالث

الذي حول الطاقوي الت  ن فيه تبي   وظيفيا   تخطيطيا   رسما   جز، ان راسة و معارفك لت إليه في هذه الد  من خالل ما توص  

 . ة )ع(على مستوى العضي  يحدث 

 ل األو  انتهى الموضوع 
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 اني ث  الموضوع ال

ل  نقاط(   05)  : الت مرين األو 

  ومة الوراثية المحمولة لترجمة نسخة من المع  إلى  مينيةأ  يحتاج تركيب البروتين في الخلية على شكل تتابع ألحماض 

   ARNm .على 

 

ثم  ،  (1من الوثيقة )  7إلى    1مة من  البيانات المرق    اكتب-1

 . ها عنوانا مناسبا لاقترح 

اشرح في   ،  من مكتسباتك القبلية  باستغاللك للوثيقة و  -2

 فرة الوراثية  رموز الش   فك   كيف يتم   علمي نص  

  ؟  و تحويلها من لغة نووية إلى لغة بروتينية

 

 

 نقاط(  07) :  مرين الثانيالت  

و تختلف أدوارها باختالف   ،  للوظائف العديدة التي تقوم بها   ة نظرا  في حياة الكائنات الحي    فعاال    ي اإلنزيمات دورا  تؤد  

 . ر عليهاالمواد التي تؤث  

عديم الرائحة   ،  نتشار في الهواءسريع اإل    ( P2 FO10 H4 Cصيغته الكيميائية )   السارينـ :  غاز الحروب المسمى ب

غازات الـ :  وع من الغازات بيسمى هذا الن    ،  ب الوفاة في وجود كميات ضئيلة منهيسب  ، عند استنشاقه يمكن أن    ونو الل  

عاب و ج العضالت، إسهال، اإلفراط في إفراز الل  ، تشن    صداع حاد   :  بهااألعراض التي يسب    ، من أهم    ة العصبيةالسمي  

 .  نفسف الت  توق  

 .  يالمضاد السم   :  يسمى ا  دواء الم ستنشق لهعطى للشخص لم ي  رين إلى الموت في الساعات األولى إذا اي غاز السيؤد  

    :اليةراسة الت  لفهم تأثير غاز الحروب على النشاط اإلنزيمي نقترح عليك الد  

 : لالجزء األو  

 : اليز التفاعل الت  ( هو إنزيم يحف  (ACHE ستيرازإستيل كولين األ

 

 

مع إهمال و عدم تمثيل جزيئة الماء  إستيراز ستيل كولين شرف عليه إنزيم األ للتفاعل الذي ي   ( نمذجة  أ -1ظهر الوثيقة )ت   -

 . مذجةفي هذه الن  
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ستيل  األ  شرف عليه إنزيمفاعل الذي ي  بتدائية للت  رعة اإلقياس الس   تم   ة اإلنزيمجريبية و نفس كمي  روط الت  في نفس الش   -

 .  ا من غاز السيرينة قليلة جد  في غياب و في وجود كمي   إستيرازكولين 

د( العالقة بين اإلنزيم و مادة  -1الوثيقة ) ج( و- 1ل الوثيقة )، بينما تمث   ب( -1نة  في الوثيقة )ل عليها مدو  تائج المحص  الن  

 .   هذا في غياب و وجود مواد خارجية  و فاعل في حاالت مختلفةالت  

 

 . (1للوثيقة ) تحليال مقد   -1

بهما تأثير غاز  رتفس   اقترح فرضيتين -2

 السارين على النشاط اإلنزيمي.

         

 

 

 

 

 

 

 : الجزء الثاني  

م لك اقتراحها في الجزء األول نقد    ة الفرضيات التي تم  أكد من مدى صح  بها هذا الغاز و للت  لفهم األعراض التي يسب  

 : ( حيث 2الوثيقة ) 

لتأثير هذا الغاز على نشاط إنزيم  ح نمذجة  ب( توض   -2بينما الوثيقة )  ،( بنية جزيئة غاز السارينأ -2تمثل الوثيقة )

 .  إستيرازستيل كولين األ

 

 التفادي خطر غاز السارين يستعمل الجنود دواء  

في   ( (Paralidoximeسمى البراليدوكسيم ي   امضاد  

اعات األولى بعد استنشاقهم له في ظرف ال يتعدى  الس  

 . ساعات  5

ا أم  ،  البراليدوكسيمج( بنية جزيئة - 2ل الوثيقة )تمث   

  بين آلية نشاطه.د( فت   -2الوثيقة ) 

 : (2باستغاللك لمعطيات الوثيقة ) -

، العصبي  رين بغاز السم  اتسمية غاز الس ربر   -1

المقترحة في الجزء  الفرضياتة على صح   مصادقا

 . مرينل من الت  األو  

في تفادي خطر غاز   دور البراليدوكسيم ح وض   -2

 .  السارين
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 نقاط( 08) : مرين الثالثالت  

، من  ق للعضالت لتالي ضمان العمل المنس  با  سائل العصبية أو تثبيطها ونتقال الر  إهاما في  تلعب المشابك دورا  

 :   ق الدراسة التاليةالتخصص الوظيفي للبروتينات في نقل المعلومات العصبية نحق  دراسة  أجل

 : لالجزء األو  

 St2 ثم    St1) ة فيل عليها إثر تطبيق ثالثة تنبيهات مستقل  جريبي و النتائج المحص  ركيب الت  ( الت  1ح الوثيقة )توض  

 .   ( St3 ثم

من   a  ،b  ،cحة في المنحنيات تائج موض  الن   -

 ذات الوثيقة. 

 

و    cسجيل ثم س م الت    bو a التسجيلين  حل ل -1

ن تأثيره على األلياف العضلية بعد وصوله  بي  

 .  إليها

  على المستوى الشاردي وق دم تفسيرا 2- 

  : الجزيئي لألجزاء

 .   a  بالنسبة للمنحنى ms 15 : إلى 10 من  -

 c .  بالنسبة للمنحنى  ms 10 :إلى  5من  -

 

 

 : الجزء الثاني

 ذات أهمية للمصابين   لها استعماالت طبية  )مادة مستخرجة من أحد النباتات   Esérineبهدف دراسة تأثير اإلزرين

سالة العصبية على مستوى المشابك نتقال الر  إ  على    ( ...  عاشالر    ،   للمرض الش    ،الوهن العضلي  ،  ألزهايمر بمرض 

  : جارب التاليةمنا بإجراء الت  ق   العصبية

 :  1  التجربة

فيزيولوجي يحتوي   منا بوضع عضلة موصولة بعصبها داخل محلولق  

قلص العضلي قمنا بقياس سعة الت    ثم    ،  اإلزرينعلى األستيل كولين مع أو بدون  

  . من الحالتين في كل  

 .   (2)  النتائج المحصل عليها  موضحة  في الوثيقة

 

ر بها  فرضيات تفس    اقترح ثم    ،  (2بين النتائج الممثلة في الوثيقة )  قارن  -1

 .  طريقة تأثير اإلزرين

 

 :  2التجربة  

قبل   تم   الخلية  في  فعال  تنبيه  إحداث 

ع كمية األستيل كولين  المشبكية مع تتب  

في الشق المشبكي في غياب و وجود  

 .  اإلزرين

في  - ممثلة  عليها  المحصل  النتائج 

 .    (3)  الجدول )أ( من الوثيقة

 

 

 (  2الوثيقة )  

elbassair.net

https://altibbi.com/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B1
http://elbassair.net/


 :  3جربة  الت  

 هاية قبل المشبكية و نشاط إنزيم األستيل كولينفي هيولى الن     (2Ca+ )  قياس تركيز كل من شوارد الكالسيوم  تم  

.  في غيابها ة اإلزرين وق المشبكي في وجود ماد  في الش   إستيراز

 . (3)ب( من الوثيقة )  ل عليها ممثلة في الجدولالنتائج المحص    -

إحدى ةصح  ( على 3( و ) 2من خالل نتائج التجربتين ) استدل ( إلى منحنى بياني، ثم  أ -3معطيات الجدول )  ترجم -1

.  فرضياتك المقترحة سابقا

.  ة اإلزرينغياب ماد    تغ ير سعة التقلص العضلي في وجود و اشرح2- 

: الثالجزء الث  

على المستوى الجزيئي و الشاردي  اشرح ، معارفك المكتسبة راسة ومن خالل المعلومات المستخرجة من هذه الد  

.  ، مبرزا دور البروتينات في ذلك سالة العصبية على مستوى المشابك المختلفةالر   انتقال آلية

انتهى الموضوع الثاني 

ّ
 
وفيّقبالت
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