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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية                                       
 ديرية التربية لوالية عين الدفلىم                                    وزارة التربية الوطنية                            

 ثانوية فراش أحمد  

                          اختبار بكالوريا تجريبي                                                  

                                                                  2017ورة ماي د                                                                                     شعبة: العلوم التجريبية

 ساعات ونصف4لمدة: ا    مادة: العلوم الطبيعة والحياة                                                        

 :على المترشح أن  يختار احد الموضوعين التاليين                                    
 الموضوع األول                                           

 نقاط 5التمرين األول: 

 وراثیة لمعلومة التركیب ھذا یخضع ، وظیفیا متخصصة البروتینات من مختلفة أنواع الخلیة تركب

 . المورثة مستوى على توجد

 من المؤلف البشري اللیزوزیم لتركیب إنزیم تؤدي خلویة عناصر عدة فیها تتدخل بآلیة الوراثیة المعلومة عن التعبیر یتم 

 لمراحل للظاھرة رسومات تخطیطیة المعطاة الوثیقة تمثل. أنواع البكتیریا بعض جدار تخریب یعمل على  أمیني حمض 130

 : المدروسة

 

 والبنیة س  Bو    Aوالمر حلتین  11إلى  1تعرف على البیانات المرقمة من   -1       .

 تم فصل العنصر المؤطر ص وبعد اماھته كلیا وفصلس وحدات البنیة   لغرض دراسة بعض خصائص    -2

 أ، ب،ج حماض األمینیةوحداته بالرحالن الكهربائي تم الحصول على األ

 6تساوي  فصلال PHاذا علمت أن حدد صنف الحمض األمیني في كل بقعة مع التعلیل  -

 مما افقدھا القدرة على تفكیك جدار البكتیریا  PH =1وضعت البنیة س في وسط ذو  -3

 على نشاط ھذه البنیة . PHفسر تأثیر  -

  البروتین في تركیب  فیه دور العناصر المتدخلة بین انطالقا من الوثیقة اكتب نصا علمیا ت -4

 

 

 الوثيقة   
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 نقاط:7التمرين الثاني 

 الدراسة رينج , الطاقة ل  يتحو ياتآل بعض ولفهم , ة  يو  يالح وظائفها ن  يلتأم طاقة إلى تحتاج ة  يح ة  يخل كل إن

Ι- الخضراء للصانعة يااللكترون بالمجهر صورة 1 ق ةيالوث تمثل. 

 الخضراء للصانعة ط ا  يتخط رسما قدم -أ -1
ملي  .العضيةاألساسية لبنية ت محددا ميزة ا نايالب كافة ح 

حدد نمط تحویل الطاقة الذي تقوم به الصانعة  -ب

 الخضراء 

اكتب المعادلة الكیمیائیة األجمالیة للظاھرة البیولوجیة  -2

 التي تحدث على مستوى الصانعة الخضراء 

ΙΙ- تحدث يالت ة  يالطاقو التحوالت ا تيوآل مراحل بعض لدراسة 
  نقدم , الخضراء الصانعة مستوى على

 : ة  يالتال ة  يب  ي رالتج ا تيالمعط لك

  ضمنها من ة  ي الخلو ا تيالعض من معلق على تحتوي السبانخ أوراق مسحوق من رشاحة نحضر -1
كويالت سالمة مع مخربة أغلفتها تكون معزولة خضراء صانعات  كذلك الرشاحة تتضمن , د اتي ال 
 . للحشوة ة  يا ئيم  يالك المكونات
 ن ةيمع ة  يزمن لمدة الحوض هذا نضع  CO2 غاز من خال شفاف زجاج حوضي ف الرشاحة تسكب

وسيف( ل  يه كاشف ه  يال ف  ينض ثم الضوء يوف الظالم يف وبالتناوب ميالبوتاس ا نورير   -64,5g.L.  ز  يبترك )و 

   -Fe2+            Fe3+ + 1eي:         التال التفاعل وفق لاللكترونات مستقبل نهأب ز  يميت يالذ

غازيترك س  ينق ةينت على فنحصل الرشاحة يف O2 ز   )أ 2 (ق ةيالوثي ف الممثل بالمنحنى المترجمة ا ساتيالق ج 

  
 للضوء التعريض  T1 يف

 البوتاسيوم فيروسيانور إضافة  T2 في

 )ظالم( الضوء بحج  T3 في

                                                                                           للضوء التعريض  T4 يف

 
 . ة  يا ئيم  يالك تبتفاعال اجابتك مدعما T3 و T 2 ن  يب ن  ياالوكسج وإنتاج T2 و T1  ن  يب ن  ياألكسج انتاج ا بيغ اشرح -أ

 .ن  يكسجاأل نتاجإ على المسؤولة ة  يا ئيم  يالك التفاعالت مقر حول ة  يفرض اقترح  -ب
 

 

 

 

 

 -1-الوثيقة 

 -أ-2الوثيقة 
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في  ممثلة ائجهاونت ة  يب  يالتجر الشروط , الماء ن  يوأكسج CO2 ريمص د  يتحد من ة  يالتال التجربة سمحت -2

 -ب-2الوثيقة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ما هي المعلومات المستخرجة من مقارنة : -أ

 .5و  4والتجربة  3و 1، التجربة  2و  1التجربة 
  6فسر نتائج التجربة  -ب

 يث :حتحدث على مستوى الصانعة الخضراء مبرزا خصائص كل مرحلة من تي استخلص مرحلتي الظاهرة ال -ج
 النواتج المتشكلة. –دوثها الشروط الضرورية لح -مقر حدوثها

  لمخطط التالي :نقدم انبحث عن العالقة بين مرحلتي الظاهرة المدروسة ومن أجل ذلك   -3
 

 

 

 

 

 

 

 .2و  1مرحلتين و ال 7الى  1تعرف على العناصر المرقمة من -أ

 هي:   R/RH₂و  O₂/H₂Oاذا علمت أن كمونات األكسدة اإلرجاعية لألزواج  -ب

H20/02 = + 0,81V 

RH2/R = – 0,32 V 

 ما ھي المشكلة العلمیة المطروحة؟ اقترح فرضیة تفسیریة لها .

 

 

 

 

 

 

 نتائجها الشروط التجريبية التجربة

  مشع O¹⁸تحرير  H2O¹⁸ أشنة خضراء مضاءة +ماء ثقيل )  1

 مشع O¹⁸ عدم تحرير   H2O¹⁸ أشنة خضراء في الظالم + ماء ثقيل  2

مادة تمنع  +H2O¹⁸ أشنة خضراء مضاءة + ماء ثقيل  3

 انتقال األلكترونات 

 مشعO¹⁸ عدم تحرير 

 وجود نشاء مشع  مشع CO₂أشنة خضراء مضاءة في وجود  4

 غياب النشاء  مشع CO₂ أشنة خضراء في الظالم وفي وجود   5

أشنة خضراء عرضت مسبقا لألضاءة ثم توضع في  6

 مشعCO₂ الظالم في وجود 

 وجود نشاء مشع 

 

 -ب-2الوثيقة 
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 نقاط : 9التمرين الثالث 
 االستجابة المناعیة نقترح الدراسة التالیة:قصد ابراز بعض المفاھیم التي تمیز مراحل 

Ι-  س الساللة عن خطوات تجریبیة  ونتائجها  طیقت على فئران من نف  -أ– 1تعبر الوثیقةS₁ ،S₂ ،S₃  ،S₄  وS₅ سة غیر محس

 Ag₃و  Ag₁ ،Ag₂بالمستضدات 

 
 

 :S₄للفأر  اخضعت إلجراء تجریبي قبل حقنها S₁أن اللمفاویات المستخلصة من الفأر  -أ-1تبرز الوثیقة  -1
بة ألستجاابین إطارھا الزمني والمكاني خالل  ما ھي الظاھرة المستهدفة من خالل ھذا اإلجراء التجریبي. -أ

 المناعیة على مستوى العضویة
 .مستعدة للرد ضد المستضد قبل ان تلتقي به  LBبین أن الخالیا  -ب
 وماذا تستنتج؟ 4و 3، 2، 1فسر بدقة نتائج األوساط   -ت

لموضحة في اریبیة قصد أبراز العالقة بین الخالیا المناعیة خالل مراحل األستجابة المناعیة نستعرض الخطوات التج -2

 -ب-1الوثیقة 
 قدم تفسیرا  لنتائج التجریبیة المحصل علیها  -أ

 ما ھي المعلومة المستخلصة  -ب

 

 -أ-1الوثيقة 

 -ب-1الوثيقة 
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 ΙΙ- 2الوثیقة  ن التجارب كما ھو موضح فينحقق سلسلة م  

 

 

  علل مایلي : -1
 . نوعي غشائي مستقبل سطحها على التجربة في المستعملة اللمفاویة الخلیة تحمل -أ

 صابةالم الخلیة و اللمفاویة الخلیة بین اإلتصال ضرورة عن ( 2 ) الشكل في المجهریة المالحظة تكشف -ب

 B الفأر عند عددھا تناقص في یسبب مما بالفیروس     

 D, F)الفأرین عند LCM بفیروس المصابة الخالیا عدد یتناقص ال -ت

 CD ₄للمؤشر حاملة أو LB لیست التجربة في المستعملة اللمفاویة الخلیة   -ث

 المجهریة المالحظة اتوضحه الذي التفاعل بدایة تفسیري برسم مثل -2

ΙΙΙ-  لنوعیة ارسما تخطیطا لمختلف مراحل األستجابة المناعیة  انجزانطالقا مما جاء في الموضوع ومعلوماتك

 مبرزا دور البروتینات في الدفاع عن الذات 
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 الموضوع الثاني                                    
 نقاط  5التمرين األول : 

 سیرورة في قدرتها دتتجس أین البروتینیة الجزیئات تؤدیها التي الوظیفیة األدوار عن جیدا مثاال اإلنزیمي النشاط یمثل

 . العضویة أو الخلیة متطلبات تفرضه ما على بناءا الكیمیائیة والتحوالت األیضیة  التفاعالت
  ـب إختصارا فةالمعرو الحلقیة األكسدة إنزیمات بنشاط المتعلقة الجوانب بعض على التعرف إلى الدراسة ھذه نسعى خالل

COX –    الرد خالل المركبة هابیةااللت الوسائط أحد البروستاغالندین یمثل . اإللتهابیة اإلستجابة ـب نشاطها یرتبط الذي 

 مرغوب غیر اضأعر ظهور إلى یترجم ما وھو نفاذیتها وارتفاع الدمویة األوعیة توسیع في إفرازه یتسبب حیث االلتهابي

 تبین ذلك 1أشكال الوثیقة  . )اإلصابة منطقة مستوى في موضعیة آالم( فیها

 

 .3 و 2وللتفاعلین  4و  1ما ھي المعلومات المستخرجة من مقارنتك للتفاعلین   1انطالقا من الوثیقة  -1

 للنشاط اإلنزیمي.الممیزة  المدروسة  استنتج الخاصیة -2

 م مما افقده القدرة على تركیب البروستاغالندین ° 90بدرجة حرارة  COX1عومل األنزیم  -3

 فسر تأثیر درجة الحرارة على نشاط األنزیم  -

 مبرزا بعض خصائصه .اعط تعریفا عام لألنزیم من خالل ما   توصلت إلیه ومعارفك المكتسبة  -4

 نقاط: 7التمرين الثاني 

یائي كلها الكیمها من شوالمادة مع محیطها فهي في حاجة ماسة للطاقة التي تحولإن حیاة الخلیة مرتبطة بتبادل مستمر للطاقة 

  الكامن إلى طاقة قابلة لألستعمال
I- أخرى جهة من المكونات لهذه الكيميائي والتحليل جهة من الخلية مكونات لبعض المجهرية المالحظة سمحت 

 1 الوثيقة على بالحصول
أ، ب، ج والبیانات تعرف على العناصر  -أ -1

 .4و  1،2،3المشار ألیها باألرقام 

 صف البنیة أ -ب

  4و  3قارن بین العنصرین   –أ   -2

 فسر أوجه األختالف المالحظ-ب

II-   لدراسة أھمیة العضیة أ الممثلة في الوثیقة 

 ندرس التجارب التالیة : 1

 كمية له يفضون الخبز خميرة فطر معلق نأخذ  -1
 سكر كمية بتقدير نقوم ذلك وبعد الغلوكوز من

 الفوسفات6-1ز الفركتوالفوسفات  ثنائي الفواكه

 : 2  الوثيقة في موضحة المعايرة نتائج ،  ATP وكمية

  

 

 1الوثيقة 

4 

3 
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 حلل ثم فسر النتائج المحصل علیها  -أ

وحدد لة التي حدثت اثناء ھذه التجربة سم المرح -ب

 مقر حدوثها في الخلیة 

 على یحتوي اختباري أنبوب نحضر أخرى تجربة في  -2

 : یلي ما

 .فیزیولوجي محلول -

 ( (C6H8O7   اللیمون حمض -

 .ارجاعه عند شفافا یصبح الذي المؤكسد المیثیلین ازرق -

 عن علیه الحصول تم الجعة خمیرة فطر من مستخلص -

 .المركزي الطرد عملیة طریق

  التالیة النتائج على نتحصل زمنیة مدة بعد

 .األزرق اللون زوال  -

 C5H6O5  غلوتاریك السیتو حمض ظهور  -

 داخل األنبوب  مبرازا اسم التفاعل التي حدثفسر نتائج التجربة   -أ

 الكیمیائیة لهذا التفاعل  اكتب المعادلة-ب

اتج نو( مبرزا فقط عدد ذرات الكربون في كل مرحلة و محددا الC6ینا بمعلوماتك اكمل دورة احمض اللیمون ) مستع-ج

 المرافقة 

في وسط غني باألكسجین  ونزوده بمادة األیض كما ھو ممثل في الجدول 1نعزل عدد من العضیات أ الممثلة في الوثیقة -3

 المقابل 

( المتوقع الحصول ATPاحسب الحصیلة الطاقویة ) عدد جزیئات  -أ

 علیها في كل حالة 

 

 

 

 

 

 نقاط: 9التمرين الثالث 

 اهئاتجزی تدخل بفضل النشاط عند الغشائي اهكمون یتغیر و الراحة، عند مستقطبة بأغشیة العضویة خالیا تتمیز

  :التالیة سات الدرا یكلع نقترح اإلطار ذاھ في و الغشائیة،

I- ائیة للعصبون.شبنیة الفراغیة ثالثیة األبعاد لبعض الجزیئات الغ  01  ةالوثیق ثلمت 

 

 

 

 

 مادة األیض المستعملة  الحالة 

 مول من الغلوكوز 8 1

 مول من حمض البیروفیك  4 2

مول  2مول من الغلوكوز و 2 3

 من حمض البیروفیك 

 -1-الوثيقة 
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 ي .ھذه البروتینات وحدد دورھا في األتصال العصبتعرف على  -أ -1

 ن الذي یتحكم في عمل كل بروتین من ھذه البروتینات .م-ب

 عمل بروتینات األتصال العصبي نقترح مایلي:وآلیة لغرض معرفة متطلبات  -2

زء ھي جA نستخلص بطریقة االمواج فوق الصوتیة حویصالت غشائیة سلیمة انطالقا من أغشیة المشبك حیث: الحویصالت

التوتر  ھي جزء من الغشاء بعد المشبكي ونحافظ على سالمتها في وسط متعادلBمن الغشاء قبل المشبكي، حویصالت 

  -أ– 2مشع، نجري علیها بعض التجارب المبینة في للوثیقة ال ⁺Naیحتوي 

 

 . 2و  1التجربتین فسر نتائج  -أ

 .ھل تسمح لك ھذه النتائج بإثبات أن للتنبیه الفعال واالستیل كولین نفس التأثیر ؟ علل إجابتك  -ب

لویة من الخلفهم حركة الشوارد على مستوى اللیف العصبي إثر تنبیه فعال نقیس تغیرات التراكیز ض -3

 :-ب-2بمنحنى الوثیقة لهذا اللیف النتائج المحصل علیها ممثلة  ⁺Kو  ⁺Naلشوارد 

 

 ه الفعال المرتبطة بمراحل الظاھرة المسجلة بعد ھذا التنبی ⁺Kو  ⁺Naفسر الحركات األیونیة لشوارد  -أ

لزمنیة فترة ابین برسم على المستوى الجزیئي و الشاردي دور البروتینات الغشائیة للیف العصبي خالل ال -ب

 میلي ثانیة  1 –میلي ثانیة  0.5من 

II-  نقترح دراسة الظاھر الكهربائیة المسجلة على مستوى عصبون بعد مشبكيM   بونات متصل بثالث عصال

 (N₁،N₂ ،N₃)  -أ-3قبل مشبكیة الوثیقة 

، O₁الكمونات الغشائیة المسجلة على أجهزة األسیلوسكوب  S₃و  S₁ ،S₂نطبق تنبیهات فعالة ومعزولة في  -1

O₂  وO₃ : ممثلة في الجدول التالي 

 -ب-2الوثيقة 
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 میلي فولط  70-مالحظة: قیمة كمون الراحة 

 معلال أجابتك . N3-M, N2-M, N1-Mطبیعة المشابك حدد  -

 N₁ ،N₂ ،N₃العصبونات  في نفس الوقتننبه  -2

  Mمعلال أجابتك، استنتج دور العصبون   O₄مثل التسجیل المحصل علیه في  -

 على التسجیل التالي    O₄تم الحصول على مستوى  -3

اقترح تجربة التي سمحت بالحصول على ھذا التسجیل ، علل  -أ

 إجابتك

في ھذه  Mماذا تستنتج فیما یخص الدور الذي لعبة العصبون  -ب

 التجربة 

 O₄نسجل على مستوى  N₄و   N₁ ،N₂ ،N₃ننبه في نفس الوقت  -ج

 كمون عمل 

، قیمة كمون الراحة ال تتغیر  N₄و   N₁ننبه في نفس الوقت 

 O₁على مستوى 

 .N₄استخلص دور العصبون  -

 

 

III- . مما سبق و من معلوماتك  بین برسومات تخطیطیة آلیة عمل المشابك المدروسة 

 

 

 

الكمونات المسجلة على  

 mVمستوى ب 

O₁ O₂ O₃ O₄ 

 S₁ -82   -70التنبیه في 

 S₂  -54  -58التنبیه في 

 S₃   -58 -61التنبیه في 

 

 3الوثيقة 

3as.ency-education.com




