
ي                                                                             -بجاية –شعبان اعمر اوقاس ثانوية 
ي رياض 

 
 القسم نهائ

ي مادة العلوم الطبيعية 
 
ي ف  بكالوريا تجريب 

 ساعتان ونصف ساعة المدة:                           2021ماي م                                2020/2021السنة الدراسية : 

 عىل الطالب ان يعالج احد الموضوعي   

 الموضوع االول

   التمرين األول: 

للعضوية القدرة عىل التميي   بي   مكونات الذات والالذات بفضل جزيئات خاصة محمولة عىل األغشية الهيولية 

 . للخاليا 

ي الوثيقة 
 
 :  -1-تمعن ف

 . 6اىل  1من  -1-بيانات الوثيقة  اكمل -1-

ي  -2-
 
حدد زمرة الكرية الدموية الحمراء الممثلة ف

 . -1-الوثيقة 

اىل  Bتم نقل دم من شخص ذو زمرة  -3-

  . ، لوحظ تفاعل مناعي  Aشخص ذو زمرة 

التفاعل المناعي برسم تخطيطي متقن  مثل   -

زا بنية الجسم المضاد .   الحاصل مي 

ي نص علمي انطالقا من  -4-
 
معارفك ، لخص ف

ي تحديد الهوية البيولوجية. 
 
وتينات ف  دور الي 

ي 
 : التمرين الثائ 

ي بعض األ 
، لتحديد مصدر هذا الداء  MODY2سنة من داء سكري يعرف بـ  25شخاص الذين تقل أعمارهم عن يعائ 

ح عليك الدراسة التالية:   نقير

 الجزء األول : 

ي  465( هو انزيم يتكون من GCKبروتي   جلوكوكيناز ) 
 
ي ، يتم انتاجه ف

ي البنكرياس ، يسمح  βخاليا بيتا الحمض اميب 
 
ف

ورية لتحفي   افراز األنسولي   و  -6-هذا اإلنزيم بتحويل الجلوكوز اىل جلوكوز  فوسفات و هي خطوة أساسية او ض 

ي الدم . 
 
 بذلك تعديل نسبة السكر ف

ي  -أ -1-تمثل الوثيقة  -
نشاط اإلنزيم عند شخص  -ب-1-لإلنزيم جلوكوكيناز ، بينما تمثل الوثيقة  المستوى البنائ 

 . MODY2سليم و شخص مصاب بالداء السكري 

 
ح فرضية تفرس فيها  مصدر الداء السكري من النمط  -1-باستغاللك للوثيقة  -1-  . MODY2إقير
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 : ي
 
  للتحقق من صحة الفرضية السابقة أنجزت الدراسة التالية الجزء الثائ

عند شخص سليم و  باستخدام برنامج األناجي    GCKألنزيم تمت دراسة تتابع النيكليوتيدي و األحماض االمينية  -

 _gèneمقارنة بي   تتابع نيكليوتيدي لمورثة عند شخص سليم  -أ-2-، حيث تمثل الوثيقة  MODZ2آخر مصاب 

gluco    و شخص مصابgène_ gluco_mody2  بينما تمثل 856اىل  817نيكليوتيدات من حيث تم تمثيل ،

وتي    عند شخص سليم  -ب-2-الوثيقة  و شخص مصاب   enzyme_ glucoمقارنة بي   تتابع االحماض االمينية لي 

enzyme_ gluco_mody2282اىل  270االحماض األمينية من   ، حيث تم تمثيل . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ح بدقة   -2-مستدال بالوثيقة  -2- اشر

مع  MODY2مصدر الداء السكري 

 مراقبة الفرضية . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجزء الثالث: 

وتي   .  ي تحديد وظيفة الي 
 
 انطالقا من هذه الدراسة بي    أهمية البنية األولية ف

 

 انتىه الموضوع األول 

 

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s

3as.ency-education.com



ي 
 
 الموضوع الثائ

 التمرين األول: 

 األجسام المضادة . زو العضوية من طرف بعض المستضدات عدة خطوات إلنتاج غيتطلب 

ي الحماية  
 
  LBتم حضن خاليا لمفاوية ضد مستضد يولد رد مناعي خلطي ، للتعرف عىل  الخاليا المناعية المتدخلة  ف

 ايام . 10مع المحدد المستضدي لمدة 
 المالحظات المجهرية للخاليا المناعية قبل و بعد التحضي   .    -1-تمثل الوثيقة  -

 

 

ي  -1-
 
تعرف عىل الخاليا المناعية الممثلة ف

  -1-الوثيقة 

ات الخلية  -2-    -1-من معارفك اذكر ممي  

 .  -2-و دور الخلية 

برسم تخطيطي متقن و علية البيانات  -3-

 الالزمة مثل بنية الجسم المضاد . 

 

 

ي نص علمي  -1-من معارفك والوثيقة انطالقا  -4-
 
آليات القضاء عىل مولد ضد الذي يثي  رد مناعي مراحل  اعرض ف

 ، ي ذلك. نوعي خلطي
 
وتينات ف زا دور الي   مي 

ي : 
  التمرين الثائ 

( مادتان يستخدمها الباحثون لقتل الخاليا puromycine et le cycloheximide البورومسي   و سيكلوهيكسيميد ) 

ح عليك الدراسة التالية:  ي بعض تجاربــهم . لفهم تاثي  هذه المادتان السامتان نقير
 
 غي  المرغوب فيها ف

 الجزء األول: 

يا بتعريض مجموعتي   من الخاليا اىل المادتي   البورومسي   و سيكلوهيكسيميد مع  أنجزت سلسلة من التجارب مخي 

ي الوثيقة تتبع تط
 
وط التجريبية ونتائجها ممثلة ف وتينات فيها. الرسر   -1-ور تركيب الي 

 

 

 استخرج  -1-باستغاللك للوثيقة   -1-

العلمي الذي تطرحه نتائج هذه  المشكل 

 . التجارب

ح فرضيات تفرس فيها المشكل  -2 اقير

 العلمي المطروح 
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ي : 
 
 الجزء الثائ

وتي   تقدم الوثائق التالية:  آليةلتحديد إلختبار الفرضيات و   تأثي  المادتي   عىل تركيب الي 

جمة عىل مستوى الريبوزوم ، كما تظهر الوثيقة  -أ-2-تظهر الوثيقة  رسم تخطيطي يظهر مرحلة من مراحل عملية الير

ي تم الحصول عليها بواسطة التصوير البلوري باألشعة السينية، صورة الريبوزوم عند حقيقية  -ب  -2-
النوى و  البر

ي وجود البورومسي   و سيكلوهيكسيميد. 
 
ي هده الصورة ف

 
 حيث تم وضع الريبوزوم ف

 

ي الخاليا  -3-
 
وتي   ف ، مع انطالقا من الوثائق و معارفك  بي   تاثي  كال من البورومسي   و سيكلوهيكسيميد عىل تركيب الي 

 قبة الفرضيات . مرا

 الجزء الثالث: 

ه عىل  وتي   مع ابراز تاثي  ي تاثي  البورومسي   عىل تركيب الي  باستغاللك لهذه الدراسة و معارفك وضح برسم تفسي 

                                                                       اإلنسان. 

 –عن أساتذة المادة  –بالتوفيق و السداد 

 

 

-2-ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوثيق  en
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ح   الحل المقير

 الموضوع األول 

  : التمرين األول

 تكملة البيانات :  -1-

 Bانزيم  -O -3= الزمرة  Hمؤشر  -2- للكرية الدموية  غشاء هيوىل -1-

 Aمؤشر الزمرة  -A -6انزيم  -B -5مؤشر الزمرة  -4-

ات نظام الـ     ABOرسم تخطيطي يظهر مؤشر

 

ي الكرية الدموية الحمراء هي الزمرة     -2-
 
  NAG النهاية السكرية هي  ألن Aالزمرة الممثلة ف

 مع ابراز بنية الجسم المضاد تمثيل التفاعل المناعي الحاصل  -3-

 
ي تحديد الهوية البيولوجية.  -4-

 
وتينات ف  دور الي 

ي نجدها 
ي النص هذا ليس نصا علمييا ، اهم العناض البر

 
 ف

 طبيعة من الخاليا أغشية سطح عىل المحمولة بالفرد، الخاصة الجزيئات من بمجموعة الذات تعرف -
 HLA   او CMH  وراثيا  محددة غليكوبروتينية، » الخاليا أغشية سطح عىل الموجودة « ال بنظام تعرف-
ات  Rh - و Rh + الريزوس عامل و ABO  ال نظام و  لذاتل  تعريف بطاقة كأنها  لذات البيولوجية الهوية و تعتي  مؤشر

 : باسم تعرف و البيولوجية الهوية شات ر مؤ تمثل ه و وراثيا الذات جزيئات تتحدد
ي الرئيسي  التوافق المعقد نظام-  Rh ال و ABO نظام-،    CMH: النسيج 
ة من جزء هو CMH ال نظام-  ب تعرف االنسان عند الغشائية الجزيئات من لمجموع مورثاته تشفر ، الوراثية الذخي 
  HLA للذات المحددة . 
 CMHII II  الصنف ، CMHI I الصنف :اىل قسمي    CMH ال جزيئات تصنف-
كيب األليىلي  يحددها الجزيئات هذه من خاصة تركيبة فرد :كل يمتلك-  .الجزيئات لهذه المشفرة للمورثاتالير
 .رفضه من الطعم قبول الجزيئات هذه تحدد-
ات - ي  تفاعل ثم H الجزيئة معطيا اول بتفاعل قاعدية جزيئة من انطالقا الدموية الزمرةتركيب مؤشر

 باحتماالتثائ 
ي  النمط يحددها التفاعالت حدوث وطشر  مورثة لكل AB او B او A الزمرة تشكيل  إىل تؤدي

 الورائ 
ات -   Rh- و Rh+ ي نوع فيه نجد و الريزوس عامل من و O او AB او B او A الزمرة من الدموية الزمرةتركيب مؤشر
 .الحمراء الدموية للكريات ل الهيو الغشاء عىل الجزيئات هذه تتوضع-
 ناتج مع نوعيا التفاعل و مناعية استجابة إثارة عىل القادرة و العضوية عن الغريبة الجزيئات مجموع  الالذات تتمثل -

 .  عليه القضاء قصد االستجابة
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ي 
 
 : التمرين الثائ

  الجزء األول: 

ي  -أ-1-تظهر الوثيقة 
 
فتظهر ان اإلنزيم يتكون من سلسلة واحدة تبدأ ،  GCKألنزيم جلوكوكيناز المستوى البنائ

   βو وريقات صفائحية  α، كما تظهر انها تحتوي عىل عدة بنيات ثانوية من نوع حلزون  Cو تنتىهي بنهاية   Nبـالنهاية

 . نعطاف إل كما تظهر مناطق ا

ي إلنزيم جلوكوكيناز 
 
ي  GCKمنه: المستوى البنائ

 . هوثالب 

 حيث :  MODY2نشاط اإلنزيم عند شخص سليم و شخص مصاب بالداء السكري  - ب-1-تبي   الوثيقة 

ايد نشاط انزيم  ي الوسط حيث يتعدى  نشاط GCKجلوكوكيناز ) يير 
 
ايد تركي  الجلوكوز ف  

( الشاهد أي الطبيعي بير

ي تركي   الجلوكوز ( و إ )  0.75نزيم إل ا
 
فوسفات  -6-ما يدل عىل انه يتم تحويل الجلوكوز اىل جلوكوز  ، mmol.l-1 25ف

ورية لتحفي   افراز األ  ي الدم . و هي خطوة ض 
 
 نسولي   و بذلك تعديل نسبة السكر ف

ي الوسط ما   MODY2بينما يكون نشاط اإلنزيم عند الشخص المصاب بـ 
 
ضعيف جداااا رغم تزايد تركي   الجلوكوز ف

بالتاىلي ال يتم تعديل  فوسفات 6يدل عىل ان انزيم جلوكوكيناز ال يقوم بوظيفته و هي تحويل الجلوكوز اىل جلوكوز 

ي الدم لغياب افراز األنسولي   
 
 .  نسبة السكر ف

ي   MODY2عند االشخاص المصابي   بـ  GCKمنه: انزيم الجلوكوكيناز 
مما يمنع افراز االنسولي    لديهم غي  وظيف 

ي الدم . 
 
 بذلك عدم تعديل نسبة السكر ف

 الفرضية: 

وتي   =  غياب نشاط ان  - ي بنيته الي 
 
 . اإلنزيم ال يكون إال إذا حدث خلل ف

وتي    - ي البنية الفراغية للي 
 
 . تتحكم المورثة ف

ي المورثة يؤدي منه الفرضية : 
 
ي خلل ف

 
وتي    اختالف ف ي غياب بذلك بنية الي 

  . تخصصه الوظيف 

 : ي
 الجزء الثائ 

ح بدقة مصدر الداء السكري  -2-  مع مراقبة الفرضية:  MODY2شر

فة عن تركيب انزيم  مقارنة بي   تتابع نيكليوتيدي لمورثة -أ-2-تمثل الوثيقة   عند شخص سليم  GCKالمرسر

 gène_ gluco    و شخص مصابgène_ gluco_mody2   مقارنة بي   تتابع االحماض  -ب-2-تمثل الوثيقة  كما

وتي    عند شخص سليم   . enzyme_ gluco_mody2و شخص مصاب   enzyme_ glucoاالمينية لي 

عند المصاب ما أدى اىل تغيي   Tعند السليم استبدلت ب  Gهي  835ان النيكليوتيدة رقم ظهر التتابع النيكليوتيدي ي -

 .  TAGاىل  GAGالرامزة من 

ي  GAGتشفر  
ي فىهي رامزة التوقف =  TAG، و   Gluاىل الحمض االميب 

 . UAGال تشفر اىل أي حمض اميب 

ي  عند شخص مصاب بـ  278يحتوي عىل  GCKو هذا ما يؤدي اىل تركيب بروتي   
و يكون غي   MODY2حمض اميب 

ي . 
 وظيف 

ي تنص ان 
ي المورثة يؤدي الو هذا ما يؤكد صحة الفرضية البر

 
ي خلل ف

ي البنية بالتاىلي غياب التخصص الوظيف 
 
 اختالف ف

  لإلنزيم . 

 اذن : 

ي المورثة المسؤولة عن تركيب انزيم  MODY2الداء السكري من النوع 
 
ي  إلنه تو جد  طفرة = خلل ف

،  GCKمرض ورائ 

ي فهو  ح أ  465ح أ ، بدل من   278حيث يتم تركيب انزيم قصي  يتكون فقط من 
 . انزيم غي  وظيف 

ورية لتحفي   افراز   -6-الجلوكوز اىل جلوكوز يحول ال  وظيفيا  هذا اإلنزيم غي  فعال فوسفات و هي خطوة ض 

ي الدم . ال يتم  بالتاىلي افرازه   األنسولي   و بذلك ال يتم 
 
 تعديل نسبة السكر ف
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 الجزء الثالث

ف المورثة بت - ي السلسلة الببتيدية باتترسر
 
 ع الدقيق لنيكليوتيداتها عىل تحديد تتابع ،  عدد و نوع االحماض االمينية ف

وتي   و أي  ي تحديد البنية االولية للي 
 
، عىل تتوقف تتحكم المورثة ف وتي   ي للي 

البنية الفراغية، و بالتاىلي التخصص الوظيف 
ي تنشأ بي   أحماض أمينية محددة ) جسور ثن

ي الروابط البر
 
يت، شاردية ، ...... ( و متموضعة بطريقة دقيقة ف ائية الكي 

  . تتابع النيكليوتيدي للمورثةهذا  السلسلة الببتيدية حسب

ي  فاي تغيي   -
 
ي عدد  ف

 
ي تنشا بينها و بالتاىلي ترتيب او نوع  او نقص ف

ي الروابط البر
 
األحماض األمينية سيؤدي اىل تغيي  ف

ي 
 
ي . البنية الفراغية  تغيي  ف

وتي   بذلك تخصصه الوظيف   للي 
 اذن : 

وتي   بنيته فراغية ي تتابع احماض األمينية وظيفية  كل المعلومات الالزمة إلكتساب الي 
 
ي بنيته األولية أي ف

 
 . تتواجد ف

 

 لتوضيح : ل
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ي 
 
 الموصوع الثائ

 التمرين األول : 

 -1-  

 صور لمالحظات مجهرية لخاليا المناعية قبل و بعد التحضي     -1-تظهر الوثيقة 

 : خلية بالزمية  -1-الخلية 

 الذاكرة  LBmالخلية  :  -2-الخلية 

-2- 

ة الحجم ، وتتمي   بكثافة و تطور ا LBpتتمي     أي  الحاوية عىل الريبوزومات  ندوبالزمية المحببة لشبكة اال بكونها كبي 

ة من  ساعات اىلالمنتجة لألجسام المضادة انها خلية افرازية  ة حياتها قصي 
 أسابيع .  3 حواىلي  ،  فير

لوكي   تتتمي   باح  LBmتتمي    وتكون مدة حياتها طويلة   بنيويا  LB نتختلف عحيث واء غشاءها عىل مستقبل األنير

لخاليا التحتاج اىل ان تكون بكونها منشطة او متحسسة )فهذة اسنوات فىهي الخاليا المسؤولة عن الحصانة المناعية 

بتماس مباشر مع المستضد مرة أخرى (، فبمجرد تنشيط او تحريض  اإلستجابة المناعية يتم تكاثرها و تمايزها 

مانعة بذلك انتشار المستضد اي  LBpبطريقة شيعة و مكثفة لتتمايز بعضها اىل الخاليا المنتجة لألجسام المضادة 

ي االستجابة المناعية الثانوية. 
 
 انها تتدخل ف

 بنية الجسم المضاد  -3-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : النص العلمي  -4-

ي بعض الحاالت إنتاجا مكثفا 
 
 المضادة. لألجسام يسبب دخول مولدات الضد إىل العضوية ف

، فماهي  ي ذلكوما آليات القضاء عىل مولد ضد الذي يثي  رد مناعي نوعي خلطي
 
وتينات ف  ؟؟دور الي 

متكاملة بنيويا  BCRمستقبالت غشائية تمتلك  LBعىل المستضد إىل انتخاب لمة من الخاليا  LBيؤدي تعرف الخاليا -
 .  مع محددات المستضد، إنه االنتخاب اللمي

 الخاليا انقسامات تتبع بتمايز هذه الخاليا إىل خاليا منفذة  والمنشطةالمتحسسة عىل الخاليا اللمفاوية أ تطر -
 البالزمية. 
ي تتمي   بحجم   ألجسام المضادةالمنتجة ل

ي متطور  وجهاز كثيفة   هيوىلي كبي  و البر ، واآلخر يعطي خاليا ذاكرة غولج 
LBm )ي حفظ المناعة

 
 . )لها دور ف

ي حرضت إنتاجها ترتبط األجسام المضادة نوعيا مع -
ي موقع التثبيت  المستضدات البر

 
معا  ويشكالنارتباطا نوعيا ف

 معقدا مناعيا. 
 . يؤدي تشكل المعقد المناعي اىل ابطال مفعول المستضد -
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المستقبالت حيث يتثبت المعقد المناعي عىل ، يتم التخلص من المعقد المناعي المتشكل عن طريق ظاهرة البلعمة-
ة بفضل التكامل البنيوي بي   هذه المستقبالت  الغشائية النوعية ي  وموقعللبلعميات الكبي 

 
التثبيت خاص يوجد ف

 الحالة. بأنزيمات  وتخريبهالجزء الثابت من الجسم المضاد ما يسمح باقتناص المعقد المناعي 
 تشكل المعقد المناعي يرسع من عملية االقتناص. -

ي اإلستجابة المناعية ا
 
وتينات ف ي مختلف مراحل هذه اإلستجابة تساهم الي 

 
)االنتقاء، لنوعية الخلطية بتدخلها ف

 التكاثر والتمايز، تشكل معقدات مناعية والتخلص منها( قصد القضاء عىل مولد الضد ومنه سالمة العضوية. 

ي : 
 
 التمرين الثائ

 الجزء األول: 

وتي   عند مجموعتي   من الخاليا حيث تركيب اتاثي  البورومسي   و سيكلوهيكسيميد عىل  -1-تمثل الوثيقة  -  لي 

وتي    ي كلبر المجموعتي   يكون تخليق او تركيب الي 
 
ي غياب المادتي   البورومسي   و  %100 تظهر الوثيقة ان ف

 
ف

ي وجودهما  %10تصل سيكلوهيكسيميد ، بينما ال 
 
 ف

وتي   البورومسي   و سيكلوهيكسيميد منه : المادتي     عند الخاليا .  تمنع او تثبط الية تركيب الي 

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وتي    كيف تثبط المادتي   تركيب الي 

وتي   ؟؟؟؟  ما هو مقر  او موقع تأثي  المادتي   عىل تركيب الي 

جمة او كالهما ؟؟؟؟ ....................   هل تمنع احداها  ظاهرة  اإلستنساخ و الثانية ظاهرة الير

اح عدة فرضيات الفرضيات :   يمكن اقير

  تكون الفرضيات ، بما ان الية تركيب تمر بمراحل 

جمة   . تمنع  المادتان السامتان ظاهرة  الير

 . تمنع المادتان السامتان ظاهرة إلستنساخ 

  . تمنع المادتان تنشيط االحماض األمينيةاو :  

 ظاهرة اإلستنساخ  البورومسي   تثبط  او :  

جمة  ..................................  سيكلوهيكسيميد تثبط او :   ظاهرة الير

ي : 
 الجزء الثائ 

جمة عىل مستوى الريبوزوم  حيث   -أ-2-تظهر الوثيقة  رسم تخطيطي يظهر مرحلة اإلستطالة خالل  ظاهرة  الير

ى ، 3يظهر الريبوزوم انه يحتوي عىل   مواقع عىل مستوى تحت الوحدة الكي 

ي   ي الموافق لرامزة الـ الحامل للحمض األ   ARNtيتوضع عىل مستواه الـ   Aالموقع تحفي  
ي  ARNmميب 

 
المتواجد ف

 موقعه عىل مستوى تحت الوحدة الصغرى 

ي   ي المرتبط بالسلسلة  ARNt الذي يتوضع عىل مستواه الـ   Pالموقع التحفي  
الذي يكون متصل بالحمض الميب 

ي طور التخليق 
 
ي هي ف

 الببتيدية البر

ي .  ARNtيخرج منه الـ  Eوقع الم
 الحر أي الذي انفصل عنه الحمض األميب 

ي تم الحصول عليها بواسطة التصوير البلوري  -ب  -2-كما تظهر الوثيقة 
صورة الريبوزوم عند حقيقية النوى و  البر

ي وجود البورومسي   و سيكلوهيكسيميد، و 
 
ي هده الصورة ف

 
 يتبي   ان :  باألشعة السينية، حيث تم وضع الريبوزوم ف

ي  ي موقعه بذلك تتوقف ف Aالبورومسي   يتوضع عىل مستوى الموقع التحفي  
 
ي المنشط ف

يمنع توضع الحمض األميب 

جمة و عدم اكتمال قراءة الـ    .  ARNmعملية الير

الحر بذلك تتوقف عملية  ARNt، فيمنع بذلك خروج الـ  Eسيكلوهيكسيميد يتوضع عىل مستوى الموقع بينما 

ج  .. ARNmجزيئة الـ  ة و هدا لعدم حركة الريبوزوم لتكملة قراءة مالير

جمة و هذا لتوضعهما عىل موقعي    ى منه: تمنع او تثبط المادتي   تكملة ظاهرة الير  . للريبوزوم لتحت الوحدة الكي 

ي 
ر
ي بذلك باف

جمة و تنف  ي تنص عىل ان المادتان تثبط ظاهرة الير
 .  الفرضياتوهذا ما يؤكد صحة الفرضية البر
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 : الجزء الثالث 

ومسي   =    ي ال تاثي  البي 
 
  Aموقع يتثبت ف

 

وتي   ، ان هاتي   المادتي   سامتان عىل الخاليا الحقيقيات النوى   . فىهي بذلك سامة عىل اإلنسان كذلك فتمنع تركيب الي 
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