
الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة 
 مدٌرٌة التربٌة لوالٌة الشلـف                                  وزارة التربٌة الوطنٌة                                         

 الشرفــــــة اطعة ـ مق                                                        امتحان بكالورٌا تجرٌبٌة                

 2016دورة ماي                       علوم تجرٌبٌة                                            : الشعبة          

 د 30 سا و 04:            المدة                                     و الحٌاة علوم الطبٌعة: اختبار فً مادة 

: على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين 

 (نقاط 6 ):األول التمرين

-I  ٍِ ُ٘زَط أٍْٜٞ ، ٝيؼت دٗسا مجٞشا فٜ 129اىيٞضٗصٌٝ ثشٗرِٞ ٝزن 

ثْٞخ خضٝئخ  (1)اى٘ثٞقخ  رَثو ثؼط أّ٘اع اىجنزٞشٝب،  رسطٌٞ ٍسفظخ

 .(ة ) ٗ اىجْٞخ األٗىٞخ ىٖزا اإلّضٌٝ ٍَثيخ فٜ  اىشنو (اىشنو أ)صٗصٌٝ  ىٜاه

 .؟ ػيو (أ)ٍبٕٜ ثْٞخ ٕزا اإلّضٌٝ اىَجْٞخ فٜ اىشنو / 1-

إىٚ اىجْٞخ اىََثيخ  (ة )االّزقبه ٍِ اىجْٞخ اىََثيخ ثبىشنو مٞف ٝزٌ / 2-

 ؟ٗ ٍب إَٔٞخ رىل  (أ)ثبىشنو 

 خضء ٌٍٖ ٍِ 108.101.63.62.52.35رَثو أألزَبض األٍْٞٞخ  / 3-

.  األّضٌٝ 

 ٍب  ٕ٘ ٕزا اىدضء ٍٗب دٗسٓ ؟- أ 

   .قذً رؼشٝفب دقٞقب ىٔ- ة 
 

- II االثزذائٞخ اىغشػخ دساعخ ّزبئح رجِٞ اىزٜ (2)اى٘ثٞقخ رغدٞو رٌ اإلّضٌٝ ٕزا ّشبغ رزجغ ػْذVi ثئّضٌٝ اىَسفض  ىيزفبػو 

. (S) اىشمٞضح رشمٞض ثذالىخ اىيٞضٗصٌٝ

 

 . ٕزٓ اىْزبئح   زيو 1-

 .غجٞؼٞخ؟ػيو اىْزبئح رجذٗ ٕزٓ  ٕو 2-

 . رىل ىزفغٞش رقزشزٖب اىزٜ اىفشظٞبد ٕٜ  ٍب 3-

. اىطجٞؼٞخ ىخزباه فٜ اىزغدٞو   اسعٌ 4-
 

 

  - IIIرغٞشاد ٍذح اىزفبػو اىالصٍخ العزٖالك ّفظ اىزشمٞض  3رَثو اى٘ثٞقخ 

س رٌ اعزؼَبه ٛفٜ ثالثخ أٗعبغ ٍخزيفخ فٜ دسخخ اىسشاسح ثر ٍِ ٍبدح اىزفبػو

.    ّفظ اىزشمٞض ٍِ ٍبدح اىزفبػو ٗاإلّضٌٝ

زيو ٗ فغش  ّزبئح اىزدشثخ   -1

 .ٕو اىْزبئح رؤمذ إزذٙ اىفشظٞبد اىَقزشزخ ؟ ٗظر رىل -2
 

-IV ،ثؼذ   ّعغ داخو أّج٘ة اخزجبس ٍزؼذد ثجزٞذ ثٌ ّعٞف ىٔ إّضٌٝ اىججزٞذاص

.  4ٍذح قصٞشح خذا ّغدو اىْزبئح اىَ٘ظسخ فٜ ٍْسْٜٞ اى٘ثٞقخ 

. زيو ٗفغش اىَْسِْٞٞ- 1

ٍبرا رغزْزح؟  .ٍٞالص ثذه اىججزٞذاصأل ا إّضٌٝأسعٌ اىَْسْٚ ػْذ إظبفخ -2

   E ٗ اإلّضٌٝ  Sٍثو ثشعٌ رخطٞطٜ زبىخ مو ٍِ ٍبدح اىزفبػو - 3

 : ٍؼزَذا فٜ رىل ػيٚ ٍب ٝيٜ .Bو   A رِٞ ػْذ اىْقػ Pٗاىْبرح 

 

 

أ الشكل  

2 الوثيقة  

4 الوثيقة  

1الوثيقة   
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ب الشكل  

 

 

3 الوثيقة  

 

 (د  )مدة التفاعل  

 تركيز الببتيد تركيز االحماض اآلمينية الحرة 

  (ثا )الزمن 
 إضافة اإلنزيم

 S تركيز 

 سرعة التفاعل

 

 

 Viاإلبتدائية  

4 الوثيقة  

 درجة

 37 23 4 الحرارة



 (نقاط 7 ):الثاني التمرين

ٝؼ٘د عجت اإلصبثخ ثبىضمبً إىٚ فٞشٗط اىضمبً اىزٛ ر٘خذ ٍْٔ عالالد ٍخزيفخ، قصذ فٌٖ ثؼط آىٞبد االعزدبثخ اىَْبػٞخ       

: س عجت رنشاس اإلصبثخ ثٔ، ّقزشذ دساعخ اىَؼطٞبد اىزبىٞخٛاىَ٘خٖخ ظذٓ ٗرفظ

رَثو رط٘س رشمٞض مو ٍِ فٞشٗط - 2-سعَب رخطٞطٞب ٍجغطب ىيجْٞخ اىؼبٍخ ىفٞشٗط اىضمبً، ٗاى٘ثٞقخ - 1-رَثو اى٘ثٞقخ . 1

. ٍعبداد األخغبً فٜ دً شخص رؼشض ىيؼذٗٙ ثٖزا اىفٞشٗط ٗ  LTc  اىضمبً ٗاىيَفبٗٝبد اىقبريخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ػيو إخبثزل. ّ٘ع اىَْبػخ اىَ٘خٖخ ظذ فٞشٗط اىضمبً- 2-اعزخشج ٍِ اى٘ثٞقخ  - أ

: ٝيخص اىدذٗه اىزبىٜ ّزبئح زقِ فٞشٗط اىضمبً ىفئشاُ غٞش ٍسصْخ ظذ ٕزا اىفٞشٗط ٗفق اىسبىزِٞ اىزبىٞزِٞ- 

 

 .فغش اىْزبئح اىَسصو ػيٖٞب فٜ اىسبىزِٞ - ب

 :رٌ أخز ىَفبٗٝبد ٍِ دً شخص ٍسصِ ٍْز أعبثٞغ ظذ فٞشٗط اىضمبً ٗأّدضد ػيٞٔ اىزدشثزبُ اىزبىٞزبُ- 

 

 

 

 

 
 

؟ (ب)و  (أ)كٌف تفسر االختالف المالحظ فً النتائج المحصل علٌها فً التجربتٌن -  ج

-. 2-، فسر النتائج الممثلة فً الوثٌقة عارفكم معتمدا على نتائج الجدولٌن و-  د

.  المناعٌة المتدخلة ضد فٌروس الزكاماالستجابةأنجز مخطط تلخص مراحل -  هـ

:   قصد التعرف على سبب تكرار اإلصابة بالفٌروس نقترح علٌك الدراسة التالٌة -2

 سنوات واألخٌرة 5 مرات، األولى عندما كان عمره سنتان والثانٌة عندما أصبح 3للفٌروس خالل  (س)تعرض الشخص  

شكل الفٌروس وكمٌة األجسام المضادة المتشكلة بعد كل إصابة ملخصة فً الرسومات .  عاما20عندما صار عمره 

:  - 3 -التخطٌطٌة واألعمدة البٌانٌة المبٌنة فً الوثٌقة 

 

 

 

 

 

النتائــج الحالــة 

. رنبثش فٞشٗط اىضمبً فئشاُ ثذُٗ غذح عؼزشٝخ :(أ)الحالة 

 فئشاُ ٗىذد دُٗ غذح عؼزشٝخ رٌ زقْٖب  :(ب)الحالة 

. ثَصو أخز ٍِ فئشاُ ٍسصْخ ظذ ّفظ فٞشٗط اىضمبً

. ىنْٔ ال ٝخزفٜ ٍِ اىدغٌ ر٘قف رنبثش فٞشٗط اىضمبً 

النتائــج الظروف التجريبية 

 ٗظغ اىيَفبٗٝبد اىَزم٘سح ٍغ خالٝب ٍصبثخ :(أ)التجربة 

. ثْفظ فٞشٗط اىضمبً رْزَٜ ىْفظ اىشخص

رذٍٞش اىخالٝب اىَصبثخ ٍِ غشف 

اىيَفبٗٝبد 

 ٗظغ  اىيَفبٗٝبد اىَزم٘سح ٍغ خالٝب ٍصبثخ :(ب)التجربة 

. ثْفظ فٞشٗط اىضمبً رْزَٜ ىشخص آخش

ػذً رذٍٞش اىخالٝب اىَصبثخ 
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 . اعزْزح عجت رنشاس اإلصبثخ ثفٞشٗط اىضمبً- 3-ٍِ رسيٞيل ىْزبئح اى٘ثٞقخ  . أ

 . ػبٍب20ثؼذ إصبثزٔ ٗػَشٓ  (ط) ػْذ اىشخص G ٗ Eأسعٌ األػَذح اىجٞبّٞخ ىزط٘س مَٞخ األخغبً اىَعبدح  . ة
 

 (نقاط 7 ):الثالث التمرين

إُ زٞبح اىخيٞخ ٍشرجطخ ثزجبده ٍغزَش ىيَبدح ٗاىطبقخ ٍغ ٍسٞطٖب، ٗفٜ إغبس ٍؼبىدخ اىدبّت اىطبق٘ٛ فٜ زٞبح اىخيٞخ رَذ       

: اىذساعخ اىزبىٞخ

I - عَسذ اىَالزظخ اىَدٖشٝخ ىجؼط ٍنّ٘بد اىخيٞخ ٍِ خٖخ، ٗ اىزسيٞو اىنَٞٞبئٜ ىٖزٓ اىَنّ٘بد ٍِ خٖخ أخشٙ ثبىسص٘ه

-:1-ػيٚ اى٘ثٞقخ 

 
 

  ٍبرا رَثو األشنبه أ، ة، ج؟- 1-اػزَبدا ػيٚ ٍسز٘ٙ اى٘ثٞقخ  -1

 .(أ)صف اىجْٞخ اىََثيخ فٜ اىشنو  -2

 .، ثٌ فغش أٗخٔ االخزالف اىَالزظخ(3)ٗ  (1)ٗقبسُ ثِٞ اىؼْصشِٝ  (ج)ظغ ثٞبّبد اىشنو  -3
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 عند تعرضه لإلصابة و عمره سنتين (س)الشخص 

  سنوات5عند تعرضه لإلصابة و عمره  (س)الشخص 

  سنة20عند تعرضه لإلصابة و عمره  (س)الشخص 

- 3 -الوثيقة   

 (ج  )الشكل  (ب  )الشكل  (أ  )الشكل 

 -1-الوثيقة 

6 



II -1- رظٖشٓ اىزدشثخ اىزبىٞخ قبدسح ػيٚ اىزنٞف ٍغ ٍسٞطٖب ثبخزالف ششٗغ ٕزا اىَسٞػ، ٕٗزا ٍب (اىجٞشح) إُ خَٞشح اىدؼخ  :

ه ٍعبف /ؽ10 ٍيو ٍِ ٍسي٘ه اىغي٘م٘ص ثزشمٞض 25، رسز٘ٛ مو ٍضسػخ ػيٚ (2 ٗ 1ًً)زعشّب ٍضسػزِٞ ىخَٞشح اىدؼخ 

ً، إزذإَب فٜ ٗعػ ٕ٘ائٜ ٗاألخشٙ °30ّعغ اىَضسػزِٞ فٜ دسخخ زشاسح . ه/ؽ0.4ٍيو ٍِ ٍؼيق اىخَٞشح ثزشمٞض  25إىٞٔ 

  -.2-ٕ٘ائٜ، اىْزبئح اىَسصو ػيٖٞب ٍذّٗخ فٜ اى٘ثٞقخ  فٜ ٗعػ ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ؟ 2ٍب ٕٜ اىَؼيٍ٘بد اىزٜ َٝنِ اعزخالصٖب ٍِ أشنبه اى٘ثٞقخ /- أ 

. ػجش ػَْٖب ثَؼبدىزِٞ إخَبىٞزِٞ  فٜ اى٘عطِٞ،ِٝدثذاذ اه اعزْزح اىظبٕشرِٞ اىسٞ٘ٝزِٞ/-ب

-:  3- ٍنْذ اىذساعبد اىزدشٝجٞخ ٍِ إػذاد اىَخطػ اىجٞ٘مَٞٞبئٜ اىََثو فٜ اى٘ثٞقخ -2

: أرٌَ ٕزا اىَخطػ اىجٞ٘مَٞٞبئٜ ٗرىل ثـ- أ

 .رَثٞو ٍخزيف ٍشازئ ٗرسذٝذ ٍقشٕب ػيٚ اىَخطػ -

 : رَثٞو األزذاس اىزبىٞخ -

 ّضع اىنشث٘مغٞو ٍِ اىَبدح األٝعٞخ. 

 ّضع اىٖٞذسٗخِٞ ٍِ اىَبدح األٝعٞخ. 

  رشنٞو اىـATP. 

. (ة1)  ثؼذ رنَيخ اىَخطػ اىجٞ٘مَٞٞبئٜ اىغبثق زذد ػيٞٔ اىظبٕشرِٞ اىجبسصرِٞ فٜ- ب

. ريخص ردشثخ أّدضد ثٖذف رسذٝذ ششٗغ زذٗس اٟىٞخ اىطبق٘ٝخ اىَذسٗعخ- 4- اى٘ثٞقخ -3

  -1-ىيجْٞخ اىََثيخ فٜ اى٘ثٞقخ  (3) ػيٚ ز٘ٝصالد ٍشنيخ ٍِ اىؼْصش ّسصوثزقْٞخ خبصخ - 

.  ّدشٛ ػيٚ ٍؼيق ىٖزٓ اىس٘ٝصالد اىزدشثخ اىَغديخ فٜ اىدذٗه اىَشفق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .فغش اىْزبئح اىَسصو ػيٖٞب - أ

. اعزخشج ششٗغ زذٗس اٟىٞخ اىطبق٘ٝخ - ب

المراحل 
الشروط التجريبية 

النتائج 
ج ب أ 

1 PH=7 PH=7  ػذً رشنو اىـ ٍ٘خ٘دحATP 

2 PH=7 PH=4  رشنو اىـ ٍ٘خ٘دحATP 

3 
Oligomycine + 

PH=7 
PH=4  ػذً رشنو اىـ ٍ٘خ٘دحATP 

4 
PH=7 غٞبة ،ADP ٗ 

Pi 
PH=4  ػذً رشنو اىـ ٍ٘خ٘دحATP 

5 FCCP + PH=7 PH=4  ػذً رشنو اىـ ٍ٘خ٘دحATP 

Oligomycine  :ٍَٜٝبدح ٍثجطخ ىيْشبغ اإلّض                                  .

FCCP  : ٍبدح ردؼو اىغشبء ّف٘را ىيجشٗرّ٘بد(H
+

 .)

3 الوثيقـة  

 

 

-4-الوثيــقـــة   
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 المبدأ التجريبي

 

 

 2م  1م  

  غ45  غ150 الغلوكوز المستهلك

  غ0.255  غ1.97 كتلة الخميرة المستهلكة

  أشهر3  أيام9 مدة التجربة

 

 

 

 الشكل  أ العضية س

 الشكل  ب

 

 الشكل  ج

 

 3الوثيقة 

 2الوثيقة 



 الثاني الموضوع

 (نقاط 6):  األول التمرين

. ٚؼزًذ رخظض اإلَضًٚبد ػهٗ ثُٛزٓب انفشاغٛخ نزا َمزشػ دساعخ انؼٕايم انًزؾكًخ فٙ انجُٛخ انفشاغٛخ نهجشٔرٍٛ       

I- ٌانجشيٛبص ٚزٕاعذ ػهٗ يغزٕٖ غشبء انكشٚبد انؾًشاء ٔٚغبْى فٙ َمم انغهٕنكٕص إنٗ داخم انكشٚخ انؾًشاء، إَضٚى إ  

ًٚضم إؽذٖ انًشاؽم انزٙ رغًؼ ف- 1-يٍ انٕصٛمخ  (أ) انشكم أيبٕٚػؼ عضءا يٍ ْزا اإلَضٚى،- 1-يٍ انٕصٛمخ  (ة)انشكم 

. ثزشكٛت إَضٚى انجشيٛبص

 -.1- فٙ انٕصٛمخ  ثبألسلبورؼشف ػهٗ انجُٛبد انًشبس إنٛٓب -1

 -.1-يضم ثُٛخ انغضء انًؤؽش يٍ انٕصٛمخ  -2

 .ثذلخ يغ ركش يخزهف انؼُبطش انًزذخهخ فٙ ْزا انُشبؽ (أ)طف آنٛخ انًشؽهخ انًًضهخ فٙ انشكم  -3
 

 
 

II- نذساعخ ثؼغ يشاؽم ْزِ انظبْشح ٔ.يزجٕػخ ثظبْشح أخشٖ- 1-يٍ انٕصٛمخ  (أ) غبنجب يب ركٌٕ انظبْشح انًًضهخ فٙ انشكم 

:  ٔششٔؽ ؽذٔصٓب َُغض انزغبسة انزبنٛخ

:  1التجربة 

 ٚكٌٕ انؾًغ اٜيُٛٙ انزٛشٔصٍٚ يشؼب ، نغضس الَغشْبَظ رؾزٕ٘ ػهٗ أؽًبع آيُٛٛخβَؾؼش يغزخهظب خهٕٚب يٍ انخالٚب 

 :  ٔرٕصع ػهٗ أسثغ أٔعبؽ ؽغت انغذٔل انزبنٙ

 

 .ؽهم َزبئظ انغذٔل -1

 .ؽذد ششٔؽ رشكٛت انجشٔرٍٛ -2

 ْٕ دٔس كم ػُظش يٍ انؼُبطش انًزكٕسح فٙ انغذٔل ثبخزظبس؟ يب -3

 : (2ؿ)ٔ  (1ؿ)رى إعشاء انزغشثخ ػهٗ خهٛزٍٛ  : 2 التجربة 
 

ٚؾزٕٚبٌ ػهٗ َفظ انًكَٕبد  (2و)ٔ  (1و)ػهٗ انزٕانٙ فٙ ٔعؾ صسع  (2ؿ)ٔ  (1ؿ)فٙ ثذاٚخ انزغشثخ رٕػغ انخهٛزٍٛ  -

 .ثُفظ األؽًبع اٜيُٛٛخ كًب ٔكٛفب (2و)ٔ  (1و)ؽٛهخ ْزِ انزغشثخ، ًَذ انٕعطٍٛ 

ٔلذ يكُذ يؼبٚشح كًٛبد األؽًبع  .(ARNtيبدح رضجؾ َشبؽ  انـ )انجٛشٔيٛغٍٛ  (2و)أػٛف نهٕعؾ  (1ص)فٙ انضيٍ  -

 -.2-يٍ انؾظٕل ػهٗ انُزبئظ انًًضهخ فٙ انٕصٛمخ  (2ؿ)ٔ  (1ؿ)اٜيُٛٛخ انزٙ ثمٛذ ؽشح فٙ عٛزٕثالصو كم يٍ انخهٛزٍٛ 

 

 (ٔؽذح افزشاػٛخ)  اإلشؼبع فٙ انجشٔرٍٛانًٕاد انًؼبفخ إنٗ انًغزخهض انٕعؾ 

 ARNm + ATP 406+ سٚجٕصٔيبد  1

2 ARNm + ATP 15 

 ARNm 50+ سٚجٕصٔيبد  3

 ATP 5 + سٚجٕصٔيبد  4
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 .يٍ ؽٛش كًٛخ األؽًبع اٜيُٛٛخ انؾشح فٙ انغٛزٕثالصو (2ؿ)ٔ  (1ؿ)لبسٌ انُزبئظ انًؾظم ػهٛٓب ػُذ انخهٛزٍٛ  -1

 كٛف رفغش َزبئظ ْزِ انًمبسَخ؟ -2

III - سعًب رفغٛشٚب رخطٛطٛب نهظبْشح انًذسٔعخ فٙ انغضء (3)رًضم انٕصٛمخII  نظٕسح يغٓشٚخ نُشبؽ إؽذٖ يٕسصبد ثكزٛشٚب  

. انمٕنٌٕ انًؼٕٚخ

 .رؼشف ػهٗ انجٛبَبد انًشلًخ، صى رؼشف ػهٗ ْزِ انظبْشح -1

  .-3-أَغض سعًب رخطٛطٛب ػهّٛ انجٛبَبد نهغضء انًؤؽش يٍ انٕصٛمخ  -2

 .؟ػهم  انزٙ ًٚكُك اعزخشاعٓب فًٛب ٚزؼهك ثبنؼاللخ ثٍٛ انظبْشرٍٛ انًذسٔعزٍٛح ْٙ انًؼهٕو يب -3
 

 ( نقاط7) :التمرين الثاني

خالٚب انؼظجٛخ ثأغشٛخ يغزمطجخ ػُذ انشاؽخ، ٔ ٚزغٛش كًَٕٓب انغشبئٙ ػُذ انُشبؽ ثفؼم رذخم عضٚئبرٓب انغشبئٛخ، ٔ رزًٛض ال

: فٙ ْزا اإلؽبس َمزشػ ػهٛك انذساعبد انزبنٛخ

I -/ نؼظجٌٕلثُٛخ فشاغٛخ صالصٛخ األثؼبد نجؼغ انغضٚئبد انغشبئٛخ - 1-رًضم انٕصٛمخ : 

 

 

 

 

 ْٙ انطجٛؼخ انكًٛٛبئٛخ نٓزِ انغضٚئبد ؟ يب -1

 . ػغ انجٛبَبد انًُبعجخ نألسلبو -2

. ػهم.اعزخشط انًغزٕٖ انجُٕٛ٘ نكم يُٓب  -3

 -II نهزؼشف ػهٗ كٛفٛخ رذخم ْزِ انغضٚئبد فٙ خٕاص انؼظجٌٕ، َمٕو

: ثبنزغبسة انزبنٛخ

انزشكٛت انزغشٚجٙ انًغزؼًم  انًزكٌٕ يٍ ٔعطٍٛ - 2-رًضم انٕصٛمخ  : 1تجربة 

ٚؾزٕٚبٌ ػهٗ شٕاسد انظٕدٕٚو ثزشاكٛض  . 2ٔ , 1ٔ: فٛضٕٚنٕعٍٛٛ يُبعجٍٛ 

 .ٚفظم ثٍٛ انٕعطٍٛ غشبء غٛش َفٕر ,  يهٙ يٕل 50  ثـ 2ٔ رشكٛض ٔ,  يهٙ يٕل440 ثـ1يخزهفخ ؽٛش ٚمذس رشكٛض ٔ

 

 -2-الوثيقة 

 

 

 

 

  -2- الوثيقة 

 

  -3- الوثيقة 

 

1ج  2ج   3ج    

 -1-الوثيقة 

  2و  1و
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   ػهٗ طٕدٕٚو يشغ1و  ٚؾزٕ٘ انٕعؾ : مالحظة

عغم فٙ كم  ٔ ٌ، -1-َكشس انزغشثخ صالس يشاد ؽٛش َغشط فٙ  انغشبء فٙ كم يشح إؽذٖ انغضٚئبد انًٕػؾخ فٙ انٕصٛمخ 

 . 2و   إنٗ 1 و ؽبنخ  اَزمبل أٔ ػذو اَزمبل اإلشؼبع يٍ

. انُزبئظ انًغغهخ فٙ كم ؽبنخ- 3-رٕػؼ انٕصٛمخ 
 

 ؽهم انُزبئظ انًؾظم ػهٛٓب  -1

 .ػهٗ يبرا ٚذل اَزمبل اإلشؼبع  -2

:    يب ٚهٙ اعزُزظ -3

 .                                   اٜنٛخ انًغؤٔنخ ػهٗ اَزمبل اإلشؼبع - أ

 .                1يٍ خالل ششٔؽ ػًم انغضٚئبد ط ْزِ انغضٚئخ رغًٛخ  - ب

.  ؟3 ٔ ط2يب ْٙ انفشػٛبد انزٙ رمزشؽٓب ؽٕل دٔس كم يٍ  ط -4
 

 - IIIَذسط يب ٚهٙ , نهزأكذ يٍ طؾخ فشػٛزك :

 لطؼزٍٛ يغٓشٚزٍٛ يٍ غشبء  Patch-Clamp َؼضل ثزمُٛخ :تجربة 

  ٔ انمطؼخ األخشٖ انغضٚئخ 2ػظجٌٕ ؽٛش رؾًم انمطؼخ األٔنٗ انغضٚئخ ط

 كًب رٕػؾّ ، (2ٔ)ٔ (1ٔ)يغ االؽزفبظ ثُفظ رشكٛت انٕعطٍٛ , 3ط

 ػُذ ششٔؽ رغشٚجخ يخزهفخ، َمٛظ ثٕاعطخ عٓبص خبص ،- أ4 -انٕصٛمخ 

. انزٛبساد انًزٕنذح ػجش انغشبء انًؼضٔل فٙ كم ؽبنخ 

- ة 4-انُزبئظ ٔ ششٔؽ انزغشثخ يذَٔخ فٙ انٕصٛمخ  
 

 يٛكشٔ يٕل يٍ االعزٛم كٕنٍٛ 2ؽمٍ  يهٙ فٕنؾ ػهٗ عبَجٙ انغشبء 0فشع كًٌٕ انظشٔف انزغشٚجٛخ 

َٕع انغضٚئخ 

انغشبئٛخ 
 3ط 2ط 3ط 2ط

انُزبئظ انًغغهخ 

 

  
 

 
 

- 2-الحالة  - 1-الحالة  
 

  .3 ٔ ط2اعزُزظ ششٔؽ ػًم انغضٚئٛزٍٛ ط (1

  .3 ٔ ط2ْم رؤكذ ْزِ انُزبئظ فشػٛبرك انغبثمخ؟ ػهم رغًٛخ كم يٍ ط (2

  .3دػى إعبثزك ثشعى رخطٛطٙ ٔظٛفٙ رٕػؼ فّٛ دٔس انغضٚئبد ط (3

 :أ ـ ة ـ عـ :  ػُذ إػبفخ األعزٛم كٕنٍٛ فٙ انؾبالد 3يب ْٙ انُزبئظ انًزٕلؼخ يغ انزؼهٛم فٙ ط (4

  . ATPػُذ إػبفخ يبدح رًُغ ايبْخ انـ  - أ

 +Naفٙ ؽبنخ اعزؼًبل رشاكٛض يزغبٔٚخ ثٍٛ انٕعطٍٛ نهـ  - ب

 .  GABAثبعزجذال االعزم كٕنٍٛ ثبنـ  - ج

: يٍ خالل يؼهٕيبرك ٔ يب رؼًُزّ ْزِ انذساعبد  -6

 . ٔ انُشبؽ انًغؤٔنخ ػهٗ ؽبنخ انشاؽخ ثٍٛ فٙ سعى رخطٛطٙ إَٔاع ٔ دٔس انغضٚئبد انغشبئٛخ انزٙ ٚؾًهٓب انؼظجٌٕ ٔ- 

 

 

 

 

انُزبئظ انغضٚئبد انغشبئٛخ 

+++  1ط

 0 2ط

 0 3ط

2 و  إلى1 و انتقال اإلشعاع من : +  

عدم انتقال االشعاع : 0  

 03 الوثيقة

 أ- 4 -الوثيقة
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 (نقاط 7): الثالث التمرين

رزًٛض انُجبربد انخؼشاء ثمذسرٓب ػهٗ رؾٕٚم انطبلخ انؼٕئٛخ ٔرخضُٚٓب فٙ انًشكجبد انؼؼٕٚخ نزغزؼًهٓب ٔكزا رٕفشْب      

. نجبلٙ األؽٛبء، ٔثزنك رؼزجش انجٕاثخ انزٙ رذخم يُٓب انطبلخ انؼٕئٛخ إنٗ انؼبنى انؾٙ

I - طٕسح ثبنًغٓش اإلنكزشَٔٙ نهظبَؼخ انخؼشاء- 1-رًضم انٕصٛمخ  .

 .لذو سعًب رخطٛطٛب نهظبَؼخ انخؼشاء ٚؾًم كبفخ انجٛبَبد -1

  .اعزخشط انًٛضح األعبعٛخ نجُٛخ ْزِ انؼؼٛخ انزٙ رغًؼ ثٓزا انزؾٕل -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

II -نذساعخ ثؼغ يظبْش ْزا انزؾٕٚم َغزضًش انًؼطٛبد ٔانزغبسة انزبنٛخ  :

رؾذ ششٔؽ إػبءح يخزهفخ  ° و20 ؽؼٍ أٔساق َجبد انشٕفبٌ فٙ دسعخ ؽشاسح .1

. (يغزمجم اإلنكزشَٔبد) (R)  ٔانًؤكغذADP ٔ ATP د رغًذ ٔٚمذس رشكٛض كم يٍ 3، ثؼذ (، ػٕء ظالو)

. رزشعى انظٕاْش انزٙ رزى ػهٗ يغزٕٖ انظبَؼخ انخؼشاء- 2-يٍ انٕصٛمخ (1)َؼزجش أٌ انزغٛشاد انًالؽظخ ٔانًًضهخ فٙ انشكم 

 . َٕارظ نهًشؽهخ األٔنٗ يٍ انزشكٛت انؼٕئٙ؟ ٔػؼ رنكATP ٔ RHكٛف رجٍٛ ْزِ انُزبئظ انزغشٚجٛخ أٌ  -

 (2)رزؾمك انزفبػالد انغبثمخ ثفؼم انذػبيخ انغضٚئٛخ انغشبئٛخ نهظبَؼخ انخؼشاء انزٙ رؼزجش يمشا نٓب ٔانًجُٛخ فٙ انشكم . 2

-. 2-يٍ انٕصٛمخ 

 صى أَغجٓب إنٗ انؼُبطش انجُٕٛٚخ انًٕافمخ ATP ٔ RHنخض ثًؼبدالد كًٛٛبئٛخ يخزهف انزفبػالد انزٙ رغًؼ ثزشكٛم انـ -  أ

-. 2-يٍ انٕصٛمخ  (2)نٓب فٙ انشكم 

 ػهٗ ْزِ انزفبػالد؟  4 انزٙ رًُغ اَزمبل االنكزشَٔبد ثٍٛ يكَٕبد انؼُظش  DCMUْٙ اَؼكبعبد رأصٛش يبدح  يب- ة

 ؟ 5 ٔ  4يبرا رغزُزظ إرٌ فًٛب ٚخض انؼاللخ ثٍٛ   -
 

 ٔثُبء انغضٚئبد انؼؼٕٚخ رٕػغ انظبَؼبد انخؼشاء فٙ ٔعؾ صسع ٚضٔد ATP لظذ انزؼشف ػهٗ انؼاللخ ثٍٛ اَزبط انـ .3

 انًُؾم فٙ انٕعؾ CO2صى َزبثغ رطٕس رشكٛض  . ؽٛش ٚؼشع ثبنزُبٔة نهظالو ٔانؼٕء نفزشاد صيُٛخ يزؼبلجخCO2*ثـ 

-.  3 - ػهٗ انُزبئظ انًجُٛخ فٙ انٕصٛمخ فُؾظم

-. 3 -ؽهم يُؾُٗ انٕصٛمخ . أ

 يٍ انًُؾُٗ؟ AB ،CDْٙ انًؼهٕيخ انزٙ ٚمذيٓب انغضء  يب. ة

فغش اؽزٕاء انغضٚئبد انؼؼٕٚخ انًزشكهخ ػهٗ انكشثٌٕ انًشغ ؟  .  ط

III - داخم   انطبلٕٚخ االصدٔاعٛخيًب عجك ثٍٛ كٛف رزؾمك                                                                        

 .ءانظبَؼخ انخؼشا
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