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  :أنجزت الدراسة التالیة   العناصر الدفاعیة الناتجة وخصائص لتصدي للمستضدبین الخالیا المناعیة بھدف اإلبراز ظاھرة التعاون           

  . 01الوثیقة في كما ھو ثم أختبررد الفعل المناعي في ثالث حاالت مختلفة ،  )PNT( مكورات رئویة مقتولةبفأرحقن     :أوال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ماذا تستخلص ؟) .  3،  2،  1( األوعیة  ـ قارن بین النتائج المتحصل علیھا في 1
  الحالة ؟ في ھذه بھ البالعات الكبیرة ـ ما ھو الدور الذي قامت 2
  .01من الوثیقة )  1( بیولوجیة تمت مشاھدتھا في الوعاء  ظاھر 02ـ توضح الوثیقة  3

  . 02، ثم ضع عنوانا مناسبا للوثیقة أكتب البیانات التي تشیر إلیھا األرقام ) أ     
  .)  3(مصیر العناصر  حوّض) ب     

  .علل.نوع االستجابة المناعیة التي تمت دراستھا عند الفأر   استخلصـ  4
  ) . 1( ما حدث في الوعاء  فسر ،  ي یحمل البیاناتـ بواسطة رسم تخطیط 5
  

  .البنیة العامة للجزیئات الدفاعیة و نتائج تجریبیة المنجزة علیھا  -3- تمثل الوثیقة     :ثانیا

  
  .یتین لھذه الجزیئاتاستخلص  الخاصیتین البیولوج – ا

  ؟ -2 -ما ھي المعلومة التي تقدمھا التجربة -ب
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  المعالجة 
  
  
  -تجارب –

الوزن الجزیئي لألجزاء 
  المتحصل علیھا

خواص األجزاء المتحصل 
  علیھا
تثبیت 

  الضد  مولد
تثبیت فوق 

أغشیة البالعات 
  الكبیرة

  نعم  نعم  150000  دون معالجة - 1
لروابط      ا كسر– 2

  والقویة الضعیفة
  ال  ال  سالسل ثقیلة 53000
  ال  ال  سالسل خفیفة  22000

  50000  الھضم بإنزیم -3
  
  )أ(
  

  ال  نعم

50000  
  
  )ب(
  

  نعم  ال

6 

  بالعة كبیرة 02الوثیقة 
  خالیا لمفاویة

  مكورات رئویة مرتصة
  مكورات رئویة حرة

 ورات رئویة حیةمك

 PNT حقن

PN  أیام من الحقن 5بعد 
PN 

PN 
PN 

PN PN PN 

1 2 3 

 امــــــأی 8د ــــن بعــل الحضــــائــــل ســــــــنق

 01الوثیقة 



 
  والتي تمثل تتابع األحماض  - 4-نرید معرفة سبب التخصص العالي لھذه الجزیئات الدفاعیة ، لذلك نقترح علیك شكلي الوثیقة    :ثالثا

  -3- من الوثیقة  2و السالسل رقم  1في السالسل رقم ) أ.أ(نیة  األمی         
  

 2تتابع األحماض األمینیة في السالسل رقم   : 4 من الوثیقة 1الشكل  .  
 1تتابع األحماض األمینیة في السالسل رقم  :4 من الوثیقة 2الشكل. 

  
 

  
   - 4-حلل شكلي الوثیقة  -1
  .فاعیةھذه الجزیئات الدالعالي لاستخلص سبب تخصص   -2

  
  نقاط 06 : ثانيالتمرین ال
  :أنواع المشابك وآلیة اإلدماج العصبي نقترح الدراسة التالیة  قصد التعرف على               

                    التركیب ھو موضح في  بغشاء العصبون كما) م . ذ . ر ( لراسم الذبذبات المھبطي )  2، ق 1ق( صل قطبي االستقبال ن     
  :حسب الحاالت التالیة   3، ع 2، ع 1ع العصبونات أغشیة ، ثم نجري تنبیھات فعالة على 01لوثیقة ریبي لالتج

  
          .  تنبیھین متقاربین 1عننبھ العصبون :  01ـ الحالة 
  . 3عثم العصبون  2عالعصبون ننبھ :  02ـ الحالة 
 المالحظةالنتائج  .في نفس الوقت  ) 3ع ، 1ع( ینالعصبون ننبھ وبعد مدة زمنیةفي نفس الوقت ، )  2ع،  1ع( ینالعصبون ننبھ:  03ـ الحالة 

  . 02م الذبذبات المھبطي موضحة في الوثیقة على شاشة راس
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .في ھذه الدراسة  راسم اإلھتزاز المھبطي حدد دورـ   1
  ؟ 02التي مكنتنا من الحصول على تسجیالت الوثیقة )  2، ق 1ق( االستقبال ما ھي وضعیة قطبي ـ  2
  .استخرج انواع المشابك معلال اجابتك بدقة ـ 3
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  . من الحاالت الثالثة حلل التسجیالت الناتجة في كل حالةـ  4
  ) .3(و ) 1(قدم تفسیرا لتسجیالت الحالتین  -5
  .  ـ استنتج شروط تولید كمون عمل على مستوى الخلیة البعد مشبكیة 6

  
  نقاط 06    :التمرین الثالث

  

  

  
  



 

  

  
  2014 توجیھات للمترشحین لبكالوریا

 
  وإن لم تكن كذلك فتصنعھومركزا بعد تسلمك لورقة اإلختبار كن ھادئا . 
 
  عرف بنفسك بشكل  جید من خالل ورقتك المنظمة والمرتبة فھذا أول لقاء لك مع المصحح فاجعلھ یأخذ

 . تھ أجوبتكانطباع حسن عنك قبل قراء
  
  ابدأ  باإلجابة عن السؤال السھل وابدأ بھ كذلك في ورقة اإلجابة فقط أذكر رقمھ. 

 

 تھتم بما یكتبھ اآلخرون وال بخروج البعض قبل نھایة الوقت بزمن فالبعض یكتب األسئلة ویخرج مبكرا  ال. 
 

 لمیحا عنھ وال تأخذ وقتا طویال إذا صادفت سؤاال صعبا ضمن التمرین تجاوزه للذي بعده فقد یعطیك فكرة وت
تكون قد ضیعت الوقت المفروض أن یستغل في  اوبھذ 0.25عنده تصور فقد یكون التنقیط المخصص لھ 

 .اإلجابة على بقیة األسئلة
  
  أثناء اإلجابة یمكنك أن تحاور نفسك وتناقشھا.  

 

 لسؤال الصعب توقف عن اإلجابة عن أحیانا قد تبدأ باإلجابة عن األسئلــة السھلة وفجأة تأتیك فكرة عن ا
   .ھاتوصلت إلیھ بخصوص السؤال السھل وانتقل لكي تسجل ما

  
    اقرأ الموضوعین المقترحین قراءة كاملة. 
 
     خذ وقتا لفھم السؤال وال تتسرع في اإلجابة وال تتردد. 
 إذا تذكرت معلومة لھا عالقة  بسؤال آخر فسارع إلى كتابتھا في المسودة  
 ك لإلجابة عن األسئلة قسم وقت.  
  أكتب بخط واضح وجمیل .  
 أكتب في المسودة كل شيء ولو بشكل رؤوس أقالم.  
  الخ......راجع اإلجابة قبل نقلھا من المسودة فقد تكون نسیت سؤاال  
  ال تترك أي سؤال بدون حل حتى وإن لم تكن متأكدا منھ.   

  
 ش أحد وال یناقشك أحد حتى ولو كان أستاذ قوالتنا  عندما تخرج من قاعة اإلختبار توجھ إلى البیت مباشر

  .المادة 
  أذا حدث ال قدر اهللا أن إجابتك لم تكن مرضیة في إحدى المواد فال یعني ذلك الفشل البكالوریا لیس مادة

  . واحــــدة فكن قویا وحاول أن تستدرك فیما بقي من المواد
  احذر الغش أو االتكال علیھ.  

  توكلھ فھو الموفقتوكل على اهللا حق 
  

  .طالب العلم المتلذذ بفھمھ ال یزال یطلب ما یزید التذاذه ، فكلما َطَلَب ازداد لذًة فھو یطلب نھایة اللذة و ال نھایة لھا
  )1/163( فیض القدیر  



  2014التصحیح المقترح لالختبار الثاني  في مادة العلوم الطبیعیة و الحیاة للفترة الثانیة باك 
  :التمرین االول 

  ن1...............……:مقارنة بین نتائج االوعیة الثالثة -1  :اوال  
ایام من حقنھ  بمكورات رئویة مقتولة نالحظ  5فار بعد في وجود مكورات رئویة حیة  اضیفت  لبالعات كبیرة و خالیا لمفاویة مأخوذة من  1في الوعاء 

في غیاب البالعات الكبیرة  ووجود الخالیا اللمفاویة بقیت  2ایام من نقل سائل الحضن ان المكورات الرئویة الحیة اصبحت مرتصة بینما في الوعاء  8بعد 
  .لكن بغیاب الخالیا اللمفاویة رغم وجود البالعات الكبیرة  3المكورات الرئویة حرة  كذلك في الوعاء 

  ن0.25.............................:االستخالص 
  .ظاھرة التعاون الخلوي تحتاج لوجود بالعات كبیرة وخالیا لمفاویة 

   :دور البالعات - 2
  .ھو عرض محدد مكورات الرئویة للخالیا اللمفاویة وتنشیطھا للتعرف

  6*0.25...................................:كتابة البیانات المرقمة - 3
  il2    /6- bcrموقع تثبیت المبلغ  -il2    / 5 مستقبل غشائي -lb    /4خلیة بائیة  -il2    / 3ئيمبلغ كیمیا -  lth  /2  خلیة مساعدة -1 

  ن0.25.................................:02عنوان الوثیقة 
  بین الخلیة التائیة و البائیة رسم تخطیطي یوضح  ظاھرة التعاون الخلوي  

  ن0.5..................................... : 3مصیر العناصر  -ب
  .منتجة لألجسام المضادة  lbpو بالزموسیتlbmانقسام الى لمة من الخالیا البائیة لھا نفس المواصفات البنیویة ثم التمایز الى بائیة ذاكرة  

  ن0.5..........................  :ة عند الفارنوع االستجابة المناعیة المدروس - 4
  .ھي استجابة مناعیة نوعیة خلطیة بتدخل الخالیا البائیة التي تؤدى الى ارتصاص المكورات الرئویة المقتولة في وجود اجسام مضادة

  ن 1.....................................:1رسم تخطیطي لتفسیر ما حدث في الوعاء  االول  - 5

  
  ن0.5.............................. :الخاصیتین البیولوجیتین / 1 :ثانیا

  .موقع تثبیت فوق أغشیة البالعات الكبیرة *  موقع تثبیت مع مولد الضد   *            : احتواءه على موقعین 
  ن0.25.................................: 2المعلومة التي نستخرجھا من التجربة   /2

) تغییر في البنیة الفراغیة للموقعین( وبالتالي تخریب بنیة ھذه الجزیئات الدفاعیة )الخفیفة و الثقیلة(یؤدي كسر الروابط الضعیفة والقویة إلى فصل السلسلتین 
  .بذلك تفقد اھم میزاتھا المذكورة سابقا 

  ن0.5.......................................: المعالجة بواسطة اإلنزیم  /3
فیفة لم تمس مواقع تثبیت المستضد للجزیئات الدفاعیة حیث تم االحتفاظ على خاصیة التعرف و تثبیت المستضد ،  والتي تتمثل في السلسلتین الخ): أ(الحالة 

  .و الثقیلة  معا، لكن في نفس الوقت أصبح غیر قادر على التثبیت على غشاء البلعمیة
س مواقع تثبیت على غشاء الخلیة البلعمیة  للجزیئات الدفاعیة حیث تم االحتفاظ على خاصیة تثبیت على غشاء البلعمیة في الموقع لم تم):ب(الحالة 

  .المخصص لھ المتمثل في السلسلتین الثقیلتین، لكن في نفس الوقت أصبح غیر قادر على التعرف والتثبیت على المستضد
  ن 1..........................................:تحلیل  - 1  :ثالثا

 مقارنة تتابع األحماض األمینیة للسالسل الثقیلة لمختلف األجسام المضادة لضد )( gp120 )p41g( VIH  تظھر أنھا تحتوي على 
  .منطقة ثابتة  وھذا لتماثل تتابع األحماض األمینیة  فیھا عند كل السالسل الثقیلة لألجسام المضادة     

  .منطقة متغیرة وھذا الختالف تتابع األحماض األمینیة  فیھا عند كل السالسل الثقیلة لمختلف األجسام المضادة          
 مقارنة تتابع األحماض األمینیة للسالسل الخفیفة لمختلف األجسام المضادة لضد ) ( gp120)gp41 ( VIH على تظھر أنھا تحتوي 

  .منطقة ثابتة  وھذا لتماثل تتابع األحماض األمینیة  فیھا عند كل السالسل الخفیفة لألجسام المضادة     
  .منطقة متغیرة وھذا الختالف تتابع األحماض األمینیة  فیھا عند كل السالسل الخفیفة لمختلف األجسام المضادة         

  ن0.5....................:التخصص العالي لھذه الجزیئات - 2 
  :سلسلتین خفیفتین  و سلسلتین ثقیلتین: سالسل بیبتیدیة 4تحتوي األجسام المضادة على  
  .كل سلسلة تحتوي على منطقة ثابتة متماثلة عند كل األجسام المضادة   •
                      د، حیث بنیة ثالثیة األبعاد كل سلسلة تحتوي على منطقة متغیرة مختلفة من جسم مضاد إلى آخر و على مستوى ھذه المناطق یتم تثبیت المستض  •

  .لكل موقع تثبیت یكون مكمال لبنیة محدد المستضد وھذا ما یفسر نوعیة و تخصص ھذه الجزیئات
  :التمرین الثاني

  ن0.5......................................... : دور راسم االھتزاز المھبطي في ھذه الدراسة - 1
  .ھربائیة الناتجة عن التنبیھات الفعالة على اغشیة العصبونات تحدید الظواھر الك

  ن0.5............................................:02تحدید وضعیة قطبي االستقبال التي مكنتنا من الحصول على تسجیالت الوثیقة  - 2
  .فاللیف مستقطب  70 -ل التنبیھ الفعال في في مقطعھ  في الداخل حیث التسجیل قب 2على سطح اللیف واالخر ق 1احد القطبین ق

  ن1.5....................................:استخراج انواع المشابك مع التعلیل الدقیق - 3
  م.ذ.على شاشة رتنبیھین متقاربین زوال استقطاب یفوق العتبة  1ع منشط حیث اعطى التسجیل عند التنبیھ في ع-1المشبك ع 1من الحالة.  
 م.ذ.نسجل زوال استقطاب على شاشة ر 2ع منشط حیث عند تنبیھ العصبون ع– 2المشبك ع 02 من الحالة.  



 م.ذ.ر شاشة نسجل فرط في االستقطاب على  3ع  منشط حیث عند التنبیھ في ع– 3المشبك ع.  
  ن1.5....................................:تحلیل التسجیالت الناتجة في كل حالة من الحاالت التالیة   - 4

  تنبیھین متقاربین زوال استقطاب یفوق العتبة 1التنبیھ في ع اعطى التسجیل عند 01في الحالة  
  زوال استقطاب یلیھ  فرط في االستقطاب   3ثم في ع 2اعطى التسجیل عند التنبیھ في ع  02في الحالة.  
  عتبة یولد كمون عمل  بینما بعد مدة اعطى التسجیل عند زوال استقطاب اكبر من ال  2ع+1اعطى التسجیل عند التنبیھ في ع  03في الحالة

  .في نفس لوقت زوال استقطاب ال یفوق العتبة  3ع+1التنبیھ في ع
  ن1+ن 1...............................:3 و 1تفسیر تسجیل الحالة  - 5

  .لتھ قادرة على تولید كمون عمل ناتج عن دمج رسالتین منشطتین بتجمیع زمني  محصزوال استقطاب یفوق العتبة  : 1الحالة 
  ناتج عن دمج رسالتین منشطتین بتجمیع فراغي   محصلتھ قادرة على تولید كمون عمل زوال استقطاب اكبر من العتبة  2ع+1عند التنبیھ في ع :3الحالة 

  قادرة على تولید كمون عمل غیر ع فراغي محصلتھبتجمی منشطة و مثبطة ناتج عن دمج رسالتین زوال استقطاب ال یفوق العتبة  3ع+1عند التنبیھ في عو
  ن0.5............................:شروط تسجیل كمون عمل على مستوى الخلیة البعد مشبكیة  - 6
 .لیف مستقطب +  -رسالتین منشطتین -زوال استقطاب یفوق العتبة تولید  محصلة لتجمیع  كاف  
  

  :التمرین الثالث

 

  

  ل، فإن الھمة مقدمة األشیاء، فمن صلحت لھ ھمتھ وصدق فیھا، صلح لھ ما وراء ذلك من األعمافأحفظھامتك ھ: قال أحد الصالحین
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