
الديمقراطية الشعبيةالجمهورية الجزائرية   
وزارة التربية الوطنية

متحانات والمسابقاتالالديوان الوطني ل
2021دورة:          التعليم الثانوي بكالوريا امتحان

رياضيات الشعبة:
               والحياة علوم الطبيعةاختبار في مادة: 

6من  1صفحة 

د 02و سا 20 المدة:
:اآلتيين الموضوعين أحد يختار أن المترشح على 

األول الموضوع
(6 من 0 الصفحة إلى 6 من 1 الصفحة صفحات )من (20) على الموضوع يحتوي

نقاط( 08التمرين األول: )
لتحاليل القرابة بينهما، غير أن ا ةهذا بدرجقل األعضاء توافقا نسيجيا بين المعطي والمستقبل ويرتبط طلب ن  ت  ي   

بين  جيأن التوافق النسيالنسيجية التي أجريت على أفراد من نفس العائلة أحد أبنائها مصاب بفشل كلوي، أظهرت 
 والديه.   ه وبينالمريض وأخيه أكبر مما هو بين

Iالصنف تواجديحيث  ومصدرها الوراثي (CMH)الجزيئات الغشائية المسئولة عن التوافق النسيجي التالية مثل الوثيقةت  

(CMH I) أما الصنف الخاليا ذات األنوية سطح جميع ىعل II (CMH II )الخاليا سطح بعض على  فقطتواجد يف
  .ميات الكبيرةوالبلع ةاللمفاوي

.ماألو ب األ كل منل( CMH)الـ بمورثات  اخاص هجينا اوراثي نمطا رحت  ق  ا   ــــ1
 لعائلة.ا من هذه لولدين (CMH)الـ خاص بمورثات ال وراثيال نمطال دد  ح  ـــ  2
الديه بما يسمح و بين و  هبين ق النسيجي بين المريض وأخيه مقارنةفي نص علمي سبب ارتفاع نسبة التواف حض  و   ـــــ 3

.للكليةبنقل آمن      

          6

             
ACBDRDQDP

    

 CMH

       I       II

DP DQ DR B C A  مورثات الـ(CMH) 
 عدد أليالت كل مورثة  25 10 50 46 9 6

CMH II CMH I (CMH)صنف الـ 

الوثيقة

موقع عيون البصائر التعليمي

http://elbassair.net/
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 6من  2صفحة 

 
 

 (نقطة 21: )الثانيالتمرين 
 لكن البكتريا،كاثر نات الضرورية لنمو وتاإلصابات البكتيرية حيث تثبط تركيب البروتي عالجستعمل المضادات الحيوية في ت  

 ؟ لهمقاومة اللة س لتصبح على تكاثر البكتريا . فكيف يؤثر المضاد الحيوي غالبا ما تظهر سالالت مقاومة لهذه المضادات
  الجزء األول:

 يحتوي كل عائلة من المضادات الحيوية، سمحت إضافته لمستخلص خلوي بكتيري  (Macrolide)يشكل الماكروليد 
الحصول على ب رية لتركيب البروتين، أضيف إليه اليوريدين المشع وأحماض أمينية مشعةالعناصر والعضيات الضرو 

يوضح آلية تأثير المضاد  ( أما الشكل )ب( من نفس الوثيقة1النتائج التجريبية الموضحة في الشكل )أ( من الوثيقة )
 الحيوي المضاف في التجربة السابقة.
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جزي ة الما روليد

را طة كيما ية

 
 الشكل )ب( الشكل )أ(

 (2الوثيقة )
 (.1للشكل )أ( من الوثيقة ) تحليلكبالمستوى المحتمل لتأثير المضاد الحيوي الماكروليد  دد  ح  ــــ 1
 :(1ــــ باستغاللك للشكل )ب( من الوثيقة )2

 آلية تأثير المضاد الحيوي على تكاثر ونمو البكتريا. اشرحأــــ    
 .افالت سالالت من البكتريا من تأثير المضاد الحيوي وبالتالي اكتسابها مقاومة له كيفيةفسر بها فرضية ت   ا ق ترحــــ ب    

 الجزء الثاني:
ت سمحت دراسا. عالقة بالمضاد الحيوي  التي لهاآلية عمل جزيئات غشاء البكتريا  (2)أ( من الوثيقة )يمثل الشكل ــــ *

 افرة()طواألخرى مقاومة له )طبيعية( تجريبية على ساللتين من نفس البكتريا إحداهما حساسة للمضاد الحيوي 
 (.2)الوثيقة  من( ب)الحصول على النتائج الممثلة في جدول الشكل ب 
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جزي ة الما روليد

 

 
 اللة 
 ط ي ية

 اللة 
 طافر 

تركيز الما روليد 
 4 71 داخل ال كتريا )و. (

تركيز الما روليد 
 71 3 خار  ال كتريا )و. (

عدد المضخات 
 كبير قليل ال شا ية

 الشكل )ب( الشكل )أ(
  (1الوثيقة)

 

السلسلة ( 3)توضح الوثيقة ، (Mex.R)ريا بتركيب بروتين آخر روتين المضخة الغشائية عند البكتيرتبط تركيب بــــ *
فيمثل جزءا الشكل )ب( أما الساللة الحساسة والساللة المقاومة، كل من عند  (Mex.R)غير المستنسخة لمورثة بروتين 

 جدول الشفرة الوراثية.من 
 اتجاه القراءة 

 GTG TGC TCA ATG ATC GCC GAA GCG CAT الساللة الطبيعية 107 108 109 110 111 112 113 114 115
GTG TGA TCA ATG ATC GCC GAA GCG CAT الساللة الطافرة 

 الشكل )أ(

AUC 
AUG GAG UCA ACU GCG CAU UGC GUG UAA الرامزات AUA GAA UCG ACC GCC CAC UGU GUA UGA 

Ile Met Glu Ser Thr Ala His Cys Val Stop األحماض األمينية 

 ( بالشكل )

 (3الوثيقة )
   

 كيف اكتسبت إحدى الساللتين خاصية مقاومة المضاد الحيوي.  ف ر (3)و (2)لوثيقتين ــــ باستغاللك ل1
 نصيحة حول عواقب االستعمال المفرط للمضادات الحيوية كعالج لمختلف األمراض. قدمــــ 2

 الجزء الثالث:
مكن استعمال كيف ي علمي دقيقنص في  ي ن   على المعلومات التي توصلت إليها خالل هذه الدراسة ومعارفك  اعتمادا    

 رية وفي نفس الوقت تجنب ظهور سالالت مقاومة. يلحيوية في مكافحة اإلصابات البكتالمضادات ا
 

 انت ى الموضوع األول
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 الثاني الموضوع

 (6 من 6 الصفحة إلى 6 من 4 الصفحة صفحات )من (20) على الموضوع يحتوي

 نقاط( 08التمرين األول: )
ح بتدخل عناصر متخصصة، للتعرف على آلية عمل بعض هذه العناصر ت قتر ب البروتين عند الخاليا حقيقية النواة رك  ي  

  التالية: الوثيقة
حان دور العنصرين )س( و)ع( في هذه الظاهرةن تخطيطين )ب( رسميل الشكالن )أ( وث  م  ي    .ي وض 

 

4 5

6       ) (

  

  

1

3 2

             

       ) (

 
 الشكل )أ( الشكل )ب(

 الوثيقة

 .والعنصرين )س( و)ع(مة رق  البيانات الم   م     ــــ 1
 .في أي  مرحلة يتدخل كل من العنصرين )س( و)ع( م برزا مقر ها وناِتجها دد  ح  ــــ 2
 ر في الشكل )ب(.ؤط  ل الجزء الم  شك  معادلة ت   تب   ا   ــــ 3
  نصرين )س( و)ع( في تركيب البروتين.كيفية تدخل الع   نص علمي في حض  و  ــــ  4

 (نقطة 21: )الثانيالتمرين 

  قف على بنيتها تتو  التي ةالوظيفي تخصصاتهاالبروتينات جزيئات حيوية هامة تتعدد أدوارها في خاليا العضوية حسب     
 بنية البروتين بوظيفته.عالقة الفراغية، والدراسة التالية ت برز  

 األول:الجزء 
على  (2O)ثنائي األكسجين االرتباط ب قدرة اله، (( وسلسلتين ))من سلسلتين مكونة رابعية  ةبنيبالهيموغلوبين تتميز جزيئة    

 .فيزيولوجية محددةشروط على مستوى األنسجة حسب مستوى الرئتين وقدرة تحريره 
 مختلفتين.يتين وظيف( البنية الفراغية لجزيئة الهيموغلوبين ورسمين تخطيطيين لنفس الجزيئة في حالتين 7تمثل الوثيقة )
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 (2)الوثيقة 

 .لجزيئة الهيموغلوبين (T)ة ينوالب (R)بين البنية  قارن  ــــ1
 .الهيموغلوبينبها سبب تغير بنية فسر فرضية ت   قدم ــــ2

 الجزء الثاني: 
 ( حيث:2قدم الوثيقة )الختبار صحة الفرضية المقترحة سابقا ت  

 بالزما الدم الصادر من الرئتين والوارد إلى الخاليا. (pH)يمثل الشكل )أ( مخططا تفسيريا آللية تغير 
 (.Rastopمأخوذة عن مبرمج )( T( و)Rالهيموغلوبين )جزيئة  لكل منيمثل الشكل )ب( بنية فراغية لجزء وظيفي 
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 )أ(الشكل 



 

 2021 بكالوريا  /رياضيات  الشعبة: /علوم الطبيعة والحياة  :مادة في اختبار
 

 6من  6صفحة 

 
 

His 146

Asp 94

-

8 

الم افة  ين الحمضين األمينيين  األنج تروم
را طة جان ية

His 146   (ال ي تيدين)حم  أمنيي قاعد
Asp 94   (حم  األ  ارتي )حم  أمنيي حامضي

ال    

Rال   ة 

A°

A°
His 146

+
-

Asp 94

 T  ال   ة

 

 الشكل )ب(
 (0)الوثيقة 

 .(pH)الـ  مبرزا سبب التغير في( 2من الوثيقة )النتائج الموضحة في الشكل )أ(  حلل ــــ1
 (.2الوثيقة )من  الرسومات الموضحة في الشكل )ب( رف    ــــأ ــــ2
 (.2صحة الفرضية المقترحة باستغاللك للوثيقة ) ناقش ــــ ب    
 (. 2COالدم على سالمة العضوية في حالة االختناق بغاز الفحم ) (pH)خطورة انخفاض  نإذ ني      ــــ3

 : الجزء الثالث
 من خالل ما سبق ومعلوماتك:

 ر هذه العالقة بعوامل الوسط.ث  أفي نص علمي العالقة بين بنية البروتين ووظيفته مبرزا ت   صلخ  ــــ 
 

 
 

  
 

 انت ى الموضوع الثاني


