
0202 بكالوريا /رياضيات(: ة)الشعب/ والحياة الطبيعة علوم: مادة اختبار لموضوع النموذجية إلجابةا

5من  1صفحة 

العالم ل()الموضوع األو   اجاة اإلعناصر 
 ماجموع ماجزأة

 نقاط( 80) :لمرين األو  الت  
 :عرفّعلىّالبياناتّالمرقمةالتّ  (1
شارديةّرابطةـ4ّّّّجسرّثنائيّالكبريتّـ3ّّّّّهيدروجينيةّرابطةـ2ّّّّكارهةّللماءّّرابطةـ1ّ

52.0x4 10 

األربع :تصنيف الوحدات  (2
ّّR1ّّوR3ّّأمينيينّمتعادلين.ّّحمضين
ّّّّR2ّّ.حمضّأمينيّحمضيR4ّ.ّّحمضّأمينيّقاعدي

52.0x4 10 

:عليلاألحماض الموافق  لها، مع الت   إلى انساب الةقع (3
 ،: .(R2)حمضّأمينيّالذيّسلسلتهّالجانبيةّ)س(ّهوّ-

تأينّوCOOّّ-تأينّالمجموعةّالوظيفيةّالحمضيةّيحدث1.11ّّالوسطّ=pHّّفيّدرجةّالتعليل:ّا 
للحمضّالشحنةّاإلجماليةّ،ّ COO-السلسلةّالجانبيةّّتأينّو3NHّ+المجموعةّالوظيفيةّاألمينيةّ

ّ.1ّ-االمينيّهيّ
 ،: .(R4)حمضّأمينيّالذيّسلسلتهّالجانبيةّهوّـّ)ي(ّ

تأينّوCOOّّ-تأينّالمجموعةّالوظيفيةّالحمضيةّيحدث1.11ّّالوسطّ=pHّّفيّدرجةّالتعليل:ّا 
ّالوظيفي ّالمجموعة ّاألمينية ّّتأينّوNH3ّ+ة ّالجانبية NH3ّّ+السلسلة ّللحمضّ، ّاإلجمالية الشحنة

ّ.1االمينيّهيّ+
ّاألمينيهوهو هوّ(ع)- ّالجانبية)ّالحمض ّسلسلته ّهوR3ّّالذي ّ)ص( ،ّ ّاألمينيهوهو ( الذيّّالحمض

ّ.(R1ّّسلسلتهّالجانبية)
تأينّوCOOّّ-مضيةّتأينّالمجموعةّالوظيفيةّالحيحدث1.11ّّالوسطّ=pHّّفيّدرجةّالتعليل:ّ

الشحنةّّ،فهوّمتعادلّكهربائيا السلسلةّالجانبيةّعدمّتأينّوNH3ّّ+المجموعةّالوظيفيةّاألمينيةّ
ّ،ّالجزيئتانّتبقيانّفيّوضعيةّاالنطالق.0اإلجماليةّهيّ

ّ

52.0x4 10 

موقع عيون البصائر التعليمي

http://elbassair.net/
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 5من  0صفحة 

 العلمي: صالن   (4
ّّتحددّطبيعتهانبيةّالتيّارديّلسالسلهاّالجافككّالشّ تختلفّالبروتيناتّعنّبعضهاّبالقدرةّعلىّالتّ  -
ّيةّباستقرارّالبنيةّالفراغيةّللبروتين؟الحمقليةّوخصائصهاّالكهربائية.ّفماّعالقةّهذهّالخاص ّّّ
ّّّتؤثرّدرجةّحموضةّالوسطّعلىّالحالةّالكهربائيةّللوظائفّالجانبيةّلألحماضّاألمينيةّفيّ -
ّّّافظةّعلىّثباتّواستقرارّالبنيةّالفراغيةّالمحّالمالئمةّيتمّ pHّالسلّالبيبتيدية.ّففيّدرجةّالـالسّ ّّ
حنةّنحوّالشّ COOّ-البةّالسّ السالسلّالجانبيةّحنةّللبروتينّحيثّيحدثّتجاذبّشارديّبينّالشّ ّّ

+الموجبةّالسالسلّالجانبيةّ
3NHّّّّ.ّمكونةّرابطةّشاردية

وابطّالرّ ّختفيت،ّالوسطpHّّّتّشحنةّالسالسلّالجانبيةّلالحماضّاألمينبةّبسببّتغيرإذاّتغي ّر -
للبروتينّألنّالروابطّالشارديةّّالطبيعيةّالوظيفية إلىّفقدانّالبنيةّالفراغية مماّيؤديارديةّالشّ 

 الفراغية.بنيتهّّعلىّاستقرارتساهمّفيّالحفاظّ
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5. 
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10 

 
 

 العالم  ل()الموضوع األو   اجاة اإلعناصر 
  ماجموع ماجزأة

 نقاط( 12): يالث انمرين الت  
 ل: الاجزء األو  

ّالمشكلّالعلميّالذيّتطرحهّاألبحاثّالعلميةّصياغةّ(1
 خالياّسرطانية؟ّإلىّيختلّتنظيمّاالنقسامّالخلويّلخالياّالجلدّفتتحولكيفّ

 

52.0 

 

02.1 

 المقترح  لتفسير حدوث سرطان الاجلد: الفرضي  (2
فيختلّتنظيمّاالنقسامّالخلويّلخالياRasّّتثبيطّ فيفقدّوظيفتهّفيp53ّتغيرّالبنيةّالفراغيةّللبروتينّ

ّالجلدّ.ّ
52.0 02.1 

 اني:لاجزء الث  ا
ّ:الفرضية(ّتسمحّباختبارّصحة1ّتائجّالمحصلّعليهاّفيّالوثيقةّ)نّالنّ أتبيانّّ(1

فيّّتابعّالنكليوتيديالتّ معّتتكاملّّةالعاديّخليةلسلةّالمستنسخةّللفيّالسّ ّتابعّالنكليوتيديالتّ نتائجّّ

منّالمورثتينّالمسؤولتينّعلىّتركيبّّالجزئينهذينّفرطانية،ّالسّ ّخليةللالمستنسخةّلسلةّغيرّالسّ 
وترتيبّنوعّّعدد،ّنفسلّشفرانيّوّنرطانيةّمتماثالوالسّ الخليتينّالعاديةّّكلّمنّعندRasّالبروتينّ

بروتينّللنفسّالجزءانّعلىّتركيبّّانيشرفّهذاليّ،ّوبالتّ Rasاألمينيةّفيّالبروتينّّاألحماض
Rasّّبنفسّالبنية.ّ

 متماثلةّّرطانوالمصابّبالسّ ليمّخصينّالسّ عندّالشّ Rasّيبينّأنّبنيةّالبروتينّّوهذاّما
ّ.ليسّسبباّفيّحدوثّسرطانّالجلدRasّتائجّتبينّأنّالـّأنّهذهّالنّ ّو

5. 

 
1. 
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 5من  3صفحة 

ّ.تتاليّأحماضّامينيةّإلى(1ّالموضحةّبالوثيقةّ)Rasّجزءّالمورثةّّترجمةّ(2
ّ
 

 

 

5×. 

 

1. 

ّحيحة.(ّلتأكيدّالفرضيةّالص 2ّتائجّالمحصلّعليهاّفيّالوثيقةّ)نّ الّشرحّ(3
فيّالخليةّالعاديةّوالخليةp53ّّتابعّالنيكليوتيديّلجزءّالمورثةّالمسؤولةّعلىّتركيبّالـّبمقارنةّالتّ 

رطانيةّمماّنتجّعنهّتغيرّفيّعددّ(ّمنّمورثةّالخليةّالسّ Aالورميةّنسجلّحذفّنيكليوتيدةّ)
اليّفقدّوظيفتهّبيعيةّوبالتّ افرّففقدّبنيتهّالفراغيةّالطّ الطّ p53ّالمشكلةّللبروتينّاألحماضّاألمينيةّ

ّالفرضية.علىّمراقبةّاالنقسام(ّوهذاّماّيؤكدّصحةّّ)قدرته

. 1. 

 
 

 العالم  ل()الموضوع األو   اجاة اإلعناصر 
  ماجموع ماجزأة

ّص العلمي(:)الن  الاجزء الثالث 
ائمّعرضّالدّ العشوائيّللخالياّنتيجةّعواملّمتعددةّمنّبينهاّالتّ ّينجمّسرطانّالجلدّعنّاالنقسامّّ

ّمسّفكيفّتتسببّهذهّاألخيرةّفيّحدوثّسرطانّالجلد؟والمستمرّألشعةّالشّ 
ّ.مسّفيّحدوثّطفراتّوراثيةتأثيرّأشعةّالشّ ّالية:ّــيتضمنّالعرضّاألفكارّالتّ 

ّةّعلىّالبنيةّالفراغيةّللبروتين.فرةّالوراثيــّتأثيرّالطّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّّ.ــّتأثيرّالبنيةّالفراغيةّفيّوظيفةّالبروتينّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّــّتأثيرّالخللّالوظيفيّعلىّمراقبةّاالنقسامّالخلوي.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

مسّفيّحدوثّطفراتّوراثيةّعلىّمستوىّالمورثاتّينجمّعنهاّعرضّالمستمرّألشعةّالشّ يتسببّالتّ 
 وظيفتها.ّقدهاّفّ بروتيناتّغيرّطبيعيةّمماّيّ 

520 
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 5من  4صفحة 

 

 العالم  (الث اني)الموضوع  اجاة اإلعناصر 
  ماجموع ماجزأة

 نقاط( 80)ل: مرين األو  الت  
 .0 إلى1 عرف على البيانات المرقم  منالت    (1
للـαّّةلسلالسّ ّ:5و HLAIIّّّّ4: HLAIّّّّ6ّ:3 ّّهيولىّ:2ّّّّهيوليّغشاء:1ّّّ

HLAII  ّةلسلالسّ ّّأوβّّللـHLAIIّّّّ ّ7:ّ ّّةلسلالسαّّللـHLAIّّّّّّّ8:ّ ّ2لسلةّالسmβ 

52.0×8 

 
1. 

 (:4البني ) تحمل( وتلك التي 3البني  ) تحملتحديد نوع الخاليا التي   (2
ّ.LBّمفاويةاللّ والخالياّ(ّهيّالبالعاتّالكبيرة3ّالبنيةّ)ّتحملنوعّالخالياّالتيّّ-
ّ(ّهيّكلّالخالياّذاتّالنواة.4ةّ)البنيّتحملنوعّالخالياّالتيّّ-

520×. 

 
10 

 تحديد المنشأ الوراثي:  (3
DR2ّDQ.DPّ.المتمثلةّفيCMH IIّعبيرّالمورثيّلمورثاتّتّ ال(ّتنشأّعن3ّالبنيةّ)ّ-

ّ.1وجّالصبغيّرقمّوالمحمولةّعلىّالزّ 
سبةّبالنّ ّ.AّB.C المتمثلةّفيCMHIّعبيرّالمورثيّلمورثاتّ(ّتنشأّعنّالتّ 4بنيةّ)الّ-

بينماّالمورثةّالتيّتشرفّعلىّتركيب1ّّرقمّّوجّالصبغي(ّالتيّتقعّعلىّالزّ α)ّلسةللسّ 

ّ.11واقعةّعلىّالصبغيّرقمّ 2m βلسلةّالقصيرةالسّ 

5×. 

 
1. 

 العلمي: صالن   (4
بيعةّهاّالغشائيةّذاتّالطّ ذاتّبفضلّجزيئاتاتّوالالّ مييزّبينّالذّ تستطيعّالعضويةّالتّ ـ 

ّبروتينية.لغليكّوا
ّذات؟والالّ اتّمييزّبينّالذّ فكيفّتتدخلّهذهّالجزيئاتّفيّالتّ ّّ
ئيسيّسيجيّالرّ وافقّالنّ معقدّالتّ ّباسماتّوراثياّبمجموعةّمورثاتّتعرفّتحددّجزيئاتّالذّ ـ 

(CMH)ّّللفرد.الهويةّالبيولوجيةّ والتيّتمثل
ّقسمين:ّإلىّ(CMH)جزيئاتّتصنفّّّ

- ّCMHI(HLAIّ)واةغشاءّجميعّالخالياّذاتّالنّ ّالمتواجدّعلى.ّّ
CMHII- (HLAII)ّّمفاوياتاللّ المتواجدّعلىّأغشيةّالبالعاتّالكبيرةّّوLB.ّ

نوعّاألليليّللمورثاتّالمشفرةّلكّكلّفردّتركيبةّخاصةّمنّهذهّالجزيئاتّيحددهاّالتّ تحيثّيم
ّذات.اتّعنّالالّ اليّتميزّالذّ تحددّهذهّالجزيئاتّالهويةّالبيولوجيةّوبالتّ لهذهّالجزيئاتّّو

ّّذاتّنتيجةّتنوعهاّالكبيرمييزّبينّالذاتّوالالّ فيّالتّ CMHIIّ والـ CMHI جزيئاتّالـّتتدخلـ 
 الوراثي.ّاجمّعنّمنشأهاّالنّ 

 

5205 

 

 

 

 

5. 
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 5من  5صفحة 

 العالم  (الث اني)الموضوع  اجاة اإلعناصر 
  ماجموع ماجزأة

  :نقط ( 12اني: )مرين الث  الت  
  :لالاجزء األو  

ّرابعيةّالبنيةّالفراغيةّللبروتينينّالممثلينّبالشكلينّ)أ(ّوّ)ب(:ّبنيةّمستوّى * (1
ّبعضها.ّلكلّمنهاّبنيةّثالثيةّمرتبطةّمعّّتينتيديببيّتينأكثرّمنّسلسلّوجودّ:عليلالتّ ّّّّّّّّ

ّ(ّبنفسّالبنيةّالفراغية،ّفماّسببHbSّ)وّ(HbAّ)كلّمنّالـّّز:ّيتميالمطروحةإبرازّالمشكلةّّ*ّّّّّ
ّ(؟HbSلبروتينّالـّ)نقصّالكفاءةّالوظيفيةّّّّّّّّّّ

ّ
0.1×2ّ

ّ
1.1ّ

2.58 

 :تفسر سبب االختالل الوظيفي لبروتين فرضي  (2
وّأنوعّوّنتيجةّتغيرّعددّأّالوظيفيةالفراغيةّّالبنيةتغيرّّإلىاالختاللّالوظيفيّللبروتينّيعودّسببّ

ّ.األحماضّاألمينيةّالمكونةّلهّتاليت

520 

ّ1021  

  :انيالاجزء الث  
 :تائج المحصل عليها عند الشخصينمقارن  الن   (1

ّ:غلوبينّشخصّسليمّوشخصّمصابّنالحظ (β) منّخاللّالمقارنةّبينّتتابعّجزءّمورثةّبيتا
ّ.بالدريبانوسيتوزلسلةّالمستنسخةّلشخصّسليمّوشخصّمصابّتتابعّنكليوتيداتّالسّ ّتماثل ـ
علىّمستوىّ A بالنكليوتيدة T النكليوتيدةحيثّتمّتغير1ّّالثيةّرقمّاختالفّعلىّمستوىّالثّ ّـ

ّ.20النكليوتيدةّرقمّ
ّ.Val إلى Glu من1ّتغيرّالحمضّاألمينيّرقمّ ـ

1×3ّ
 
 

01  

 :حقق من صح  الفرضي  المقترح الت   (2
تغيرّّإلىأدى1ّّالثيةّرقمّالثّ لىّمستوىّواحدةّعّةنيكليوتيدتغيرّتعتبرّالفرضيةّصحيحةّألنّ

نتجّعنهّخللّ HbS إلى HbA اليّتغيرّالبروتينّمنوبالتّ  Val إلى Glu الحمضّاألمينيّمن
 مّالمنجليخصّبمرضّفقرّالدّ وظيفيّمتمثلّفيّإصابةّالشّ 

55 

 81 

 :ص العلميالن  : الثالاجزء الث  
ّّ.خللّفيّوظيفتهّنهينجمّعراساتّأنّأيّخللّفيّبنيةّالبروتينّبينتّالدّ ـ 
منّّمحددوتتاليّنوعّعددّّواّبنيةّفراغيةّمحددةّباكتسابهّإلىخصصّالوظيفيّللبروتيناتّيعودّالتّ ـ 

نوعّأوّّعددّأوّحيثّأيّتغيرّفيالمشفرةّلها،ّاألحماضّاألمينيةّحسبّتتابعّنكليوتيداتّالمورثةّ
ّ،البنيةّالفراغيةّللبروتينّتغيرّاليتّ بالّوتغيرّالحمضّاألمينيّالموافقّّإلىيؤديّّالنكليوتيداتّتاليت

علىّاستقرارّبنيتهاّّوالتيّتحافظأمينيةّمحددةّوابطّالتيّتنشأّبينّجذورّأحماضّبسببّتغيرّالرّ 
ّ.وازنّالوظيفيّللعضويةفقدانّالتّ ّاليوبالتّ خلالّفيّعملهاّّوينجمّعنّهذاّالتغير

ّتحددهاّاألحماضّاألمينيةّالمكونةّلها.التيّّتتوقفّالكفاءةّالوظيفيةّللبروتيناتّعلىّبنيتهاّالفراغيةّـ
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