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  نقاط( 05).....: التمرين االول

 تكتونية التيالباإلستناد الى أدلة علمية أن القشرة األرضية تتكون من مجموعة من الصفائح  الصفائحأكدت نظرية تكتونية 

 تتحرك على مستوى الحدود الفاصلة بينها بفعل طاقة منبثقة من باطن األرض .

حيث تمثل  كتونيةتمثيال تخطيطيا لجزء من القشرة األرضية تحدث على مستواه حركات للصفائح الت الموالية تمثل الوثيقة

 دراستين تثبتان حدوث هذه الحركات. ) أ ، ب (تفاصيل المنطقتين المؤطرتين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اكتب البيانات المشار اليها باألرقام ثم صنف الحركات التكتونية المدروسة مبرزا الدليل على ذلك من معطيات الوثيقة. -1

ن أن يتغير    تبين فيه أن الطاقة المتسربة من باطن األرض تسمح بتغيير مالمح القشرة األرضية دواكتب نصا علميا  -2

 . حجم الكرة األرضية

 

 نقاط( 70)........ التمرين الثاني :

دورا أساسيا في المحافظة على توازن العضوية ، وذلك بأدوارها المتنوعة في مختلف النشاطات الحيوية  تلعب البروتينات 

 منها اإلتصال العصبي  .

I-1)- ة ذجنم وضيح ذلك نقترح ،، ولت الغشائية البروتينات عن عمل ناتجة أيونيةلظواهرنشاط الخاليا العصبية  يخضع

                                                 ( .01) الوثيقةكما هو ممثل في  اثر تنبيه فع ال عصبيال يفل  ال   غشاءعبر األيونية للتبادالت ةتفسيري
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 . إلى نم المرقمة البياناتأسماء  اكتب –أ    

 .وتميزالعنصرين التي الخصائص أهم دحد   -ب   

 من تسجيل  A ، B ، C ، Dواألجزاء  3 ، 2 ، 1 المراحل بين العالقة اشرح(  1 ) الوثيقة عطياتم لىع تماداعا -ج  

 .الكمون الغشائي 

 رسما تخطيطيا وظيفيا تبرز من خالله دور البروتينات الغشائية في الحفاظ على كمون الراحة. أنجز -(2  

II- نقوم بالدراسة التالية : معرفة بعض التفاصيل عن آلية  نقل الرسالة العصبية عبر المشبك ل 

 ( -mv70) مالحظة : تقدر قيمة كمون الراحة بـ . (2نحقق التجربة الموضحة في الوثيقة ) -(1       

 

 

المرحلة 

التجريبي

 ة

 موقع التنبيه الفعّال

 قيم الكمون الغشائي

 )ميلي فولط(

 4ق 3ق 2ق 1ق

 N1 -85   -70التنبيه في:  1

 N2  -45  +30التنبيه في:  2

 N3   -60 -70التنبيه في:  3

4 
في  N2و  N1التنبيه في: 

 نفس الوقت
-85 -45  -70 

5 
 N3و  N2و  N1التنبيه في: 

 في نفس الوقت
-85 -45 -60 +30 

 (2الوثيقة )

 

 . عليلالت  مع   M3N و M1N  ، M2N  نوع مختلف المشابك حد د  -أ       

 . Mمستنتجا الخاصية التي يمتاز بها العصبون  5و  4نتائج المرحلتين التجريبيتين  فس ر  -ب      

سَم يستخرج من بعض النباتات  وهو وبعض السموم منها الكورارعمل المشبك بمواد كيميائية مثل المخدرات يتأثر -(2 

جزيئة الكورار قادرة على شل العديد من العضالت  بما في ذلك عضالت الجهاز التنفسي . يستعمل الكورارفي المجال ،

  . عضالتالطبي كالتخدير قبل إجراء العمليات الطبية بغرض استرخاء ال
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 :( 3والتي نتائجها موضحة في الوثيقة ) بغرض معرفة تأثير الكورار على التقلص العضلي نقترح التجارب التالية
 :(1التجربة)

 منفي الز األستيل كولين على العضلةنصل عضلة معزولة بجهاز يسمح لنا بقياس سعة تقلصها ،نضع جرعة اختبار من 

 0t فنحصل ذه هثم نعيد التجربة بإضافة تراكيز متزايدة من الكورار لجرعة االختبار  ،(أ )من الشكل 1منحنىعلى  فنحصل

 ( .أ)من الشكل  (2،3،4)المنحنيات على 

ثم نقوم بتسجيل الظواهر الكهربائة  لغشاء الليف نطبق تنبيها فعاال على مستوى العصبون المحرك لعضلة  :(2التجربة)

حصل عليها ممثلة في والنتائج الم العضلي بعد مشبكي ، نعيد نفس التجربة مع حقن جرعة من الكورار في الشق المشبكي

 ( .1الوثيقة )من الشكل )ب( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟ تستنتجماذا  نتائج الشكل )أ( ، حل لـ  أ    

 . في شلل العديد من العضالتر الكوراكيف يتسبب  بي نـ باستغاللك لمعطيات الشكل )ب(  ب    

  III-  ، تويين الجزيئي أنجز رسما تخطيطيا وظيفيا على المساذا علمت أن للكورار بنية فراغية مشابهة لألستيل كولين

 .في وجود الكورار  والشاردي توضح فيه آلية عمل األستيل كولين

 (ن 08الثالث :)..... التمرين
 دة لتأدية وظيفتها المحددة . تأخذ بعد تركيبها بنيات فراغية محددة ومعق حيوية هامة البروتينات جزيئات

I-  آليات تركيب البروتينات نقترح الوثيقة بهدف دراسة

( الّتي توّضح كيفية تركيب وافراز الميالنين في 1)

صبغة ذات (  Mélanine) الميالنينمستوى الجلد.

تفرز من طرف خاليا ميالنية  بروتينيةطبيعة 

(Mélanocyte ) تحت جلد اإلنسان وكذلك في

تعمل هذه الصبغة على  ، بصيالت الشعر وغيرها

الحماية من أضرار األشعة فوق البنفسجية المسببة 

                                                                .للسرطان 

ف -1 على  و 4الى  1على البيانات المرقمة من  تعر 

 .( 1الممثلة في الوثيقة ) C,B,Aالمراحل 

    برسم تخطيطي عليه كافة البيانات آلية حدوث  ـ لمث   -2

 . Aالمرحلة 

في بضعة  اشرح( 1باستغاللك لمعطيات الوثيقة ) -3

أسطر العالقة بين المورثة )النمط الوراثي( وظهور 

                                                                                     لون البشرة )النمط الظاهري( .
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II-  لتالية :البروتينات دورها كإنزيمات ،لدراسة بعض الجوانب عنها نقترح الدراسة امن بين وظائف 

في الجلد  الميالنين ينتج عن غياب صبغة )غياب اللون الطبيعي للجلد(أظهرت الدراسات أن مرض البرص أو المهق  -(1

، ولتحديد سبب غياب  حيث تعمل هذه الصبغة على الحماية من أضرار األشعة فوق البنفسجية المسببة للسرطان والشعر

 ( .2الميالنين نقترح الوثيقة )

 (. 2وفق التفاعل المبين في الشكل )أ( من الوثيقة ) ب الخاليا الميالنية بروتين الميالنينتركّ  -

بينما الشكل )ب( فيوضح جزءا من  -

ول عن لألليل المسؤالسلسلة الناسخة 

 شخص مصاب ل تركيب انزيم التيروزيناز

 شخص سليم .لو

 ( :2باستغالل معطيات الوثيقة )

متتالية األحماض األمينية  استخرج –أ 

     على تركيبها جزئي األليلين  التي يشرف

  للشخصين السليم والمصاب .

                                                         هق .اإلصابة بمرض الم فس ر –ب 

 إلظهار التخصص الوظيفي  -(2

 اليك الدراسة التالية : لإلنزيمات

 ّم قياس سرعة النشاط اإلنزيمي لكمية محدودة ت

من انزيم التيروزيناز وانزيم الفنيل االنين 

 ، بداللة نوع مادة التفاعل (PAH)هيدروكسيالز

 الشروط والنتائج المحصل عليها مبينة في

 ( .3الوثيقة ) 

ما هي المعلومات التي يمكن استخراجها من * 

                                                        ( ؟3التحليل المقارن لمنحنيات الوثيقة )

لغرض دراسة بعض العوامل المؤثرة على  -(3

نقترح ما  النشاط اإلنزيمي واستخداماتها الطبية ،

 يلي :

 قبل وبعد التعرض لألشعة فوق البنفسجية ، النتائج المحصل Cتم قياس نشاط انزيم التيروزيناز في وجود وفي غياب الفيتامين 

 ( .4عليها مبينة في الوثيقة ) 

صبغة الميالنين  زأن لون البشرة يتحدد بمستوى تركي اذا علمت -

 يتميز األفراد ذوي البشرة الداكنة أو السمراء  في الجلد ،حيث

 لصبغة المالنين بينما األفراد ذوي البشرة الفاتحة  بتركيز عالية   

وباستغاللك  ميزون بتركيز أقل من هذه الصبغة ،فيتوالبيضاء  أ

 ما( من التمرين  وIIللمعلومات المستخلصة مما سبق في الجزء )

 : أجب عما يلي ( ،4الوثيقة ) لك قدمهت

 أن التّعرض المطّول ألشعة الشمس يؤدي الى اسمرار     بي ن – أ  

 لون بشرة الجلد .

أن لون البشرة يصبح فاتحا عند وضع شرائح البرتقال        وض ح  -ب  

  عليها . Cالغنية بالفيتامين 

III- العوامل المؤثرة في النشاط اإلنزيمي . ا حولعلمي انص أنجز من الموضوع ومعلوماتك  
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 نقاط( 05: )..... التمرين األول

البيرودوتيت في ظروف متغيرة من الضغط و درجة الحرارة ، انه يمر بينت الدراسات المخبرية التي اجريت على صخر 

تغيرات  الشكل ب، كما يظهر  (01)الوثيقة من  ) أ( الشكل بثالث مراحل أساسية )صلبة، مطاطية، وصلبة( النتائج مبينة في

 . ( في مستوى القارة و المحيط بداللة العمق  P( و ) Sسرعة انتشار الموجات الزلزالية )

 . الشكل أمن  3و 2و  1الطبيعة الفيزيائية للطبقات استنتجم (1)الوثيقة )أ( و )ب( من  نلشكليل ارتفسيم قد   -1

 . (01ثيقة )ت واألغلفة التي توضحها الونقطاعاتبرز فيه الحالة الفيزيائية و اإل  3و 2و 1نموذجا للطبقات  انجز -2

 

 نقاط( 07)..... التمرين الثاني :
 إتجاه المناعي الرد آليات لفهم ، السيدا لمرض المسبب HIV فيروس خاصة المستضدات أخطر من الفيروسات تعتبر 

 : الدراسة   هذه عليك نقترح ، المناعي الجهاز على اإلصابات هذه بعض خطورة و الفيروسية اإلصابات

I - فيروس بنية على التعرف بهدف HIV المناعة فقدان في يتسبب الذي 

 .  الفيروس هذا بنية فوق ما تمثل التي 1 - الوثيقة رحتنق ، المكتسبة 

 .-1- الوثيقة في الممثلة و المرقمة البيانات على فتعر   - 1   

 .-1- الوثيقة من 5 العنصر و 4 العنصر من لك دور أذكر -2   

 في مرضى من عزلت فيروسات على أجريت أبحاث دتأكّ  -3   

 .  1بالعنصر  يتعلق فيما مختلفة ىبن لها أن العالم أنحاء مختلف      

 . فهاعر   ثمّ  ، التغيرات لهذه بةالمسبّ  الحيوية الظاهرة دحد   -أ        

 ؟بالنسبة للعضوية  1يمثل العنصرماذا  -ب        

        

II -  فيروس إتجاه المصل إيجابية تطور عن للكشف HIV طفلين عند : 

 القيام تمّ  ، M2 أم من مولود E2 الطفل و M1 أم من مولود E1 الطفل   

 : اليةالتّ  جارببالتّ      

 بواسطة الدم مصل في HIV ضد المضادة األجسام وجود عن يكشف ذيالّ  ELISA إختبار إنجاز تمّ  : األولى التجربة -(1 

 تائجالنّ   أ  2 - الوثيقة جدول نيبيّ  ، الفيروسي ARN الـ  نسخ عن تعبر التي الفيروسية الشحنة قياس تم كما ، نملّو   تفاعل  

 . عليها لالمحصّ   

 . موجب مصل ذو الشخص أن يقال ةإيجابي ELISA رختبا إ جت نتائكان إذا:  مالحظة  
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 .أ 2- الوثيقة جدول نتائج لحل   . أ  

 . إجابتك ـ لعل ؟ مصاب غير أم HIV بفيروس مصاب هو هل نبي   ، المصل إيجابي E1 الطفل . ب  

 .  1Eلالطف مصل إيجابية حول فرضية إقترح  .ج  

 : الثانية التجربة -(2

في السؤال ج  المقترحة الفرضية صحة من لتحققل 

 فيها تم مخبرية تجارب عدة أجريت ، )السابق( 

  : التالية المعايرات إنجاز

    ضد المضادة األجسام تركيز تطور معايرةأوال : 

  حسب الطفل دم مصل في HIV ـال سفيرو

 الوثيقة منحنيات في مدونة المعايرة نتائج مصدرها

     . ب  2-

 . ب 2 - الوثيقة منحنيات رفس   -( أ     

 ؟ تستنتج ماذا -( ب    

 HIV ضد المضادة األجسام كمية معايرة ثانيا :

 E2 والطفل E1 الطفل عند الدم مصل في

 في   الموضحة النتائج على بالحصول سمحت

 . ج 2-الوثيقة    

  ضد المضادة األجسام كمية تطور قارن -( أ   

    المبينة E2 و E1 الطفلين من كل عندHIV ـال

 .  ج 2- الوثيقة في

 ب 2-  ينتالوثيق معطيات تمكنك هل - (ب  

      ؟ فرضيتك ةحّ ص من ققحت  ال من  ج 2- و

 . ذلك حوض  

 

III - إليها لتتوصّ  التي المعلومات من إنطالقا 

 علميا انصّ  أكتب ، معارفك و راسةالدّ  هذه  في

 امبرز المضادة األجسام عن فيه تتحدث

                                                            .اتالذّ  عن فاعالدّ  في دورها و مصدرها
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 نقاط ( 08).........  التمرين الثالث :

الحية تحويل الطاقة من صورة ألخرى  تستطيع الخاليا        
الى  ولفهم بعض اآلليات المؤدية  بفضل عضياتها المتخصصة ،

الطاقة على مستوى الخلية ذاتية التغذية نقترح عليك  تحول 
 الدراسة التالية :

I/ -  االلكتروني.  بالمجهر تبدو كما عضية )س(( 1) الوثيقة تمثل  

     د حــد  ثم مل البيانات لهذه العضية رسما تخطيطيا كا أنجز - 1  

 التحويل الطاقوي الذي يتم على مستواها .

 الميزة األساسية لبنيتها والتي تسمح لها بهذا التحويل.  استخرج  -2 

II /–  التفاعالت التي تتم على مستوى العضية )س( لمعرفة بعض

 نجزت التجارب التالية :ا

    2CO14 بـ تعريض معلق من الكلوريال )كائنات يخضورية وحيدة الخلية( إلضاءة قوية لمدة ساعة في وسط مزود تمّ  -(1

)أ( من  ملخصة في الشكل المنطلق 2O المشع والـ 2CO نتائج قياس تثبيت الـ  )مشع( ثم تنقل بعد ذلك إلى وسط مظلم .

 . Bو العنصر  A الشكل )ب( التركيب الكيموحيوي لكل من أغشية العنصر يمثل ( ، بينما2الوثيقة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة )س( يتم في العضيّ  مقرهذي اقوي الّ حويل الطّ أن التّ  ( تؤكد2كل )أ( من الوثيقة )حة في الشّ تائج الموضّ النّ  بأنّ  نبي   -أ   

 . مرحلتين         

 لتد ما توصّ ة التي تؤكّ األدلّ الشكل )ب(  من جدول استخرج( 1من الوثيقة ) Bو A على العنصرين التعرفبعد  -ب   

 كل مرحلة . دا مقرمحد  الجواب ) أ( إليه في          

من العضية  Aتتحقق تفاعالت احدى المراحل السابقة من هذا التحويل الطاقوي بفضل الدعامة الجزيئية الغشائية للعنصر  -(2

  ( .3( من الوثيقة )1السابقة والموضحة في الشكل )
 

 7 ص                                                       

 Bالعنصر            Aأغشية العنصر 

 ئية تحتوي علىأنظمة ضو -

 صبغات حساسة للضوء . 

 ل غشائية لإللكترونات نواق -

 و/ أوالبروتونات . 

 كريات مذنبة . -

   Rubiscoالـ   انزيم -

 . 2COالمثبت للـ 

نزيمات تركيب المواد ا -

 العضوية .

 ة ...جزيئات عضوي -

- NADPH.....ATP.... 

1الشكل   

( 3الوثيقة )   

 الشكل ) ب(

( 2الوثيقة )   

(1الوثيقة )  

 الشكل ) أ (
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 ( .3( من الوثيقة )1على العناصر المرقمة في الشكل ) فتعر   – أ   
 االلكترونات نتقالإل مخططا يمثل( 3الشكل ) و  ة السابقةالمرحل تفاعالت بعض عن(  3 ) الوثيقة من (2 ) الشكل ريعبّ  -ب   

 :  المرحلة نفس خالل           

 . عنه رالمعبّ  التفاعل نوع دحد   ( ثم 2) الشكل من  )ع( و  )س(  المركبين على فتعر   -(1ب      

 (.3) الشكل من 2 و 1  بالمرحلتين ةالخاصّ  الكيميائية المعادلة مقد   -(2ب      

 و أكسدة كمون عنصر ذو  إلى منخفض إرجاع و أكسدة كمون عنصرذو من اتلقائي  اإللكترونات تنتقل -(3ب      

 . مرتفع إرجاع                   

 .اله اتفسير اقترح تم ةالمالحظ إلشكالية ا دحد   (3)و (2) الشكلين معطيات على إعتمادا  -        

 كيميائية اجمالية . بمعادلةالمرحلة المعنية بالدراسة في هذا الجزء  لخ ص -ج 

 

 فيحيث وضعت اشنة الكلوريال الخضراء  تجربة اخرى ، انجزت اهرة المدروسةمرحلة اخرى من الظّ  لدراسة -(3

 الشروط والنتائج  Rudip (C5. )و  APG (C3)الـ  تراكيزو تم قياس  2CO14يحتوي على   وسط مناسب       

 ( .4الوثيقة )حة في موضّ           

 

 

 ل عليها في وجود كل منالنتائج المحصّ  فس ر -أ   

 . Rubiscoو إنزيم   2COوء و الضّ      

 

 رسم المنحنى في الجزء المشار اليه أكمل –ب   

 . التعليل( ، مع 4بعالمة استفهام من الوثيقة )     

 

 

 

 

 

 

 

III على العناصر المشارإليها بأرقام في فتعر   ـ 

  عنوان مناسب له  . وضعمع  المقابل المخطط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بالتوفيق للجميع مع تمنياتنا الخالصة في النجاح في شهادة البكالوريا                   

 

 8ص                                                                      
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 2019تجريبي التصحيح النموذجي للبكالوريا ال                      

 التنقيط اإلجابة النموذجية                                        الموضوع الثاني:      

 نقاط( 10)التمرين األول:

 (:1تفسير شكلي الوثيقة )-1

 والعمق )كلم(:°( يمثل منحنى انصهار البيريدوتيت بداللة درجة الحرارة )م *الشكل )أ(:

 البيريدوتيت.كلم: نالحظ أن  منحنى التدرج الحراري بعيد عن منحنى انصهار  0-100 (1

 كلم: يقترب منحنى التدرج الحراري من منحنى انصهار البيريدوتيت. 100-250 (2

 كلم: يبتعد منحنى الجيوحراري عن منحنى انصهار البيريدوتيت. 250-700 (3

 التفسير:-

الجزء كلم فيكون صخر البيريدوتيت في هذا  100-0إن  ظروف الحرارة والضغط ال تسمح بانصهار البيريدوتيت عند عمق  (1

 صلبا ويوافق البرنس الليتوسفيري.

تتحقق شروط االنصهار الجزئي للبيريدوتيت، مما يجعل البيريدوتيت في هذا العمق مطاطيا )مادة انتقالية( وتمثل هذه  (2

 ونية(.تأ)ي هي المنطقة التي تتحرك فوقها الصفائح التك LVZالمنطقة الجزء العلوي من األستينوسفير أو 

   ت في هذا العمق أقل مطاطية ألن  حرارة األرض غير كافية لحدوث انصهار البيريدوتيت البتعاد الجيوحراري يكون البيريدوتي (3

 عن منحنى االنصهار.

 الشكل )ب(:*  

 القارة: مستوى ى( بداللة العمق على مستوى المحيط وعلS( و)Pيمثل تغير انتشار الموجات الزلزالية )                     

كلم تحت المحيط وإلى  10( إلى غاية عمق S( و)Pمستوى المحيط أو القارة: نسجل ثبات سرعة انتشار الموجات الزلزالية )في  -

 كلم تحت القارة، ألن  التركيب الكيميائي )المعدني( لم يتغير )نفس الكثافة ومنه سرعة ثابتة(  .    30غاية 

كلم تحت القشرة المحيطية وذلك  10كلم تحت القشرة القارية وعند عمق  30ق ارتفاع سرعة انتشار الموجات الزلزالية عند عم -

( ونفسر ذلك بتغير التركيب الكيميائي للصخر ) وجود انقطاع كيميائي Pكلم/ثا بالنسبة للموجات  8كلم/ثا إلى  6بشكل مفاجئ )من 

 (.Mohoيفصل بين القشرة األرضية والبرنس الليتوسفيري يسمى انقطاع موهو )

( )نفس الخصائص S( و)Pكلم )المحيط( نالحظ ثبات سرعة انتشار الموجات الزلزالية ) 100- 10كلم )القارة( ومن  150 - 30من  -

كلم، ونفسر ذلك بتغير الحالة الفيزيائية للطبقة والتي أصبحت أقل صالبة  250عمق الفيزيائية والكيميائية( ثم تنخفض إلى غاية 

 (.LVZ)وتدعى الليتوسفير واألستينوسفير  بينوتمثل المنطقة الفاصلة  مطاطية )انتقالية( وأكثر

ارتفاع سرعة الموجات الزلزالية بعد ذلك يدل على تغير الحالة الفيزيائية للطبقة والتي أصبحت أقل مطاطية ويمثل الجزء السفلي من  -

 األستينوسفير.

أدرج تنقيطه في التفسير  ): صلبة.3*الطبقة /: لدنة )مطاطية(.2الطبقة */: صلبة.1*الطبقة استنتاج الطبيعة الفيزيائية للطبقات:_

 .(السابق

 :3و 2و 1نموذج للطبقات -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقطة( 14)التمرين الثاني:

 :I الجزء 

  الفيروسي  ARNلا          gp 41  / 5       2ي / إنزيم النسخ العكس         4/  محدد الفيروس gp120        1 البيانات:-1

 . إنزيم الدمج )األنتيغراز(             6  /طبقة فوسفوليبيدية مضاعفة              3                

 تحديد دور كل من:-2

 .  ADNالفيروسي إلى  ARN  ل: يسمح بتحويل ا *إنزيم النسخ العكسي                             

 . : يحمل المعلومات الوراثية المشرفة على تركيب البروتينات الفيروسية الفيروسيARN   ل*ا                            
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 . الطفرة : تحديد الظاهرة الحيوية-.أ3

 . تغير في تتابع النكليوتيدات على مستوى المورثة، يمكن أن تكون مستحدثة أو تلقائية  *تعريف الطفرة:

 . الضديمثل محدد مولد  gp120 أي 1العنصر -ب   

 :IIالجزء 

 التجربة األولى:-

 أ:2تحليل نتائج الوثيقة -.أ1

كون تبينما  HIVيظهر أنها إيجابية المصل أي يوجد في دمها أجسام مضادة ضد فيروس  ELISAنالحظ أن  اختبار :E1*عند األم 

 . 410ب الشحنة الفيروسية متوسطة وتقدر 

 المصل، بينما الشحنة الفيروسية لديه معدومة تماما.: نالحظ أنه إيجابي E1عند الطفل *         

 .10 4ب: نالحظ أن ها إيجابية المصل، بينما الشحنة الفيروسية فتقدر  E2عند األم *         

 .25.10ب نالحظ أن ه إيجابي المصل بينما الشحنة الفيروسية تقدر  :E2*عند الطفل          

 HIV.   .........  (0.5)لإيجابي المصل ولكن ه غير مصاب بفيروس ا : E1الطفل -ب   

 (0.5)    ........ الفيروسي معدومة لديه. ARNألن  الشحنة الفيروسية والتي تعبر عن نسخ  *التعليل:

 الفرضية المقترحة: -ج  

   عضوية ىانتقلت عبر المشيمة إلHIV نتيجة إصابتها بفيروس E1 األجسام المضادة التي ركبها الجهاز المناعي ألم الطفل      

 VIH.   (0.5)دون أن ينتقل فيروس (E1) الجنين 

 التجربة الثانية:-

تمثل الوثيقة تركيز األجسام المضادة من أصل أمومي واألجسام المضادة المنتجة من طرف الطفل : ب-2تفسير منحنيات الوثيقة -أ(  

 . بداللة الزمن

وفي المقابل  ،رإلى أن تنعدم في الشهر العاش g.l 12-1 لكمية األجسام المضادة من أصل أمومي من القيمة اتدريجي اانخفاضنالحظ   

 g.l 12،( ....5.0)-1 إلى قيمة 12لتصل في الشهر  2نالحظ زيادة تدريجية لألجسام المضادة المنتجة من طرف الطفل ابتداء من الشهر 

)قد أنتجت  فيروسمن األم إلى الطفل وذلك عن طريق األم، وهذا يعني أن  األم مصابة بالVIHنفس ر ذلك بانتقال األجسام المضادة ضد  

 (0.5. .......     )هذه األجسام المضادة(

ة زيئات دفاعيجلمناعي ينتج ونفس ر االرتفاع السريع لألجسام المضادة المنتجة من طرف الطفل بأن  الطفل مصاب بالفيروس وجهازه ا 

 (0.5........     ) ضد هذا المستضد.

جسام يبدأ الجهاز المناعي للطفل في إنتاج أ مصدر األجسام المضادة في األشهر األولى عند الطفل هي األم ثم بعد ذلك االستنتاج:-ب(

 (0.5...............) مضادة وإنتاجها من طرفه معناه أنه مصاب.

II.)المقارنة: -أ 

        (0.5.....)م. حت ى تكاد تنعد E2 والطفل   E1عند الطفل HIVكمية األجسام المضادة ضد  انالحظ انخفاض : 5_الشهرالى من الوالدة* 

إلى لمضادة بينما تعود كمية األجسام ا 10بعد الشهر  E1عند الطفل HIVتنعدم كمية األجسام المضادة ضد  أشهر_فما فوق: 5*من   

  E2 .  االرتفاع عند

  VIH بمصاب   E2( بينما غير مصاب ) األجسام المضادة من مصدر أمومي فقط E1موجبا المصل لكن   E2و E1*االستنتاج:

 (0.5........... ) . (  VIHينتج أجسام مضادة ضد )

ورها من األم عبر الطفل بعد الوالدة ناتج عن مرج من إثبات أن  مصدر األجسام المضادة عند 2ب و2نعم تمكن معطيات الوثيقتين  -ب(

 (0.5..........): تواجد أجسام مضادة من مصدر أمومي فقط.التوضيح*  (0.5.....) المشيمة إلى الطفل ومنه تحقق الفرضية.

III.:في الدفاع عن  متخصصةجزيئات تعرف بالغلوبيلينات المناعية وهي  جزيئات من طبيعة بروتينيةاألجسام المضادة   النص العلمي

تكاثر ثم الناتجة عن  الخاليا البالزمية. تركب وتفرز األجسام المضادة من طرف الخارجية المنشأالعضوية ضد محددات مولد الضد 

محددات . ترتبط األجسام المضادة مع LTالخاليا الذي تفرزه IL2 تأثير وهذا تحت  لمحسسة بالمستضدا LBالخاليا اللمفاوية  تمايز

ومنع مولد الضد  المعقدات على إبطال مفعول، تعمل هذه معقدات مناعيةوتشكل معها  سببا فيشكلهاالتي كانت  ولدات الضدم

بالمناعة كما ان  المعقدات المناعية تنشط البلعمة الخلوية. نسمي االستجابة المناعية التي تتدخل فيها األجسام المضادة  انتشارهوتكاثره

 (52...................) .خلطيةالوساطة الالنوعية ذات 

 نقطة( 16) التمرين الثالث:

I.1-:(1.75.............) الرسم التخطيطي 

 طاقة كيميائية  تحويل الطاقة الضوئية إلى تحديد التحويل الطاقوي:-

 (0.25.........)      كامنة.

                                الميزة األساسية لهذه البنية:                                                2-

 (0.5..............) .أي مقسمة إلى حجيرات لديها بنية حجيرية     

 األنظمة الضوئية التي في أغشيتها التيالكويدات والتي تضم  تجويف  (1حجرة )

لها القدرة على اقتناص الطاقة الضوئية وتحويلها، ونواقل االلكترونات 
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إلى  2CO الـتحدث فيها تفاعالت المرحلة الكيموضوئية الضرورية إلرجاع  و ATP  للوالبروتونات باإلضافة إلى إنزيمات مركبة 

 .                     سكر

 ية الوسطية، انزيمات....الخ وهي مقر تفاعالت المرحلة الكيموحيوية.الحشوة حجرة كبيرة غنية بالمواد األيض وهي (2حجرة )

 وهي الفراغ بين الغشاءين الداخلي والخارجي للصانعة. (3حجرة )

II.1.)2انطالق نالحظ-أO إحدى مراحل التحويل الطاقوي تتطلب الضوء تسمى بالمرحلة -بوجود الضوء وانعدامه في غيابه

 (0.5...........).    الكيموضوئية

يتم في وجود الضوء ويتناقص تدريجيا عند إيقاف الضوء مما يدل على أن  تثبيت يعتمد على الضوء بشكل غير   2CO الـ إن  تثبيت 

                                                                                                                             (0.5.............)مباشر أي يعتمد على نواتج تفاعالت تتم في الضوء، تدعى هذه المرحلة بالمرحلة الكيموحيوية.  

                                                                         (0.5.........)الحشوة.  -B  /تيالكوئيد )كييس(    -Aعلى العنصرين:  التعرف -ب(

                                                                                                              *استخراج األدل ة:                                                                                                            

 تحتوي على األنظمة الضوئية، بها أصبغة تتنبه بالضوء لتتخلى عن الكتروناتها والتي تستقبل من طرف  (:Aأغشية التيالكوئيد ) -

( تستوجب التحلل الضوئي للماء الذي ينتج عنه األكسجين PSIIسلسلة من النواقل، لكي تعود األنظمة الضوئية التي حالة استقرارها )

 (0.5..............) منه نقول أن  تفاعالت المرحلة الكيوضوئية تحدث على مستوى غشاء التيالكوئيد.  

  ية( الضرورية إلرجاعئ)نواتج المرحلة الكيموضو  NADPH,H+و  ATPغنية باألنزيمات، جزيئات عضوية،  (:Bالحشوة ) –  

 2CO 2 ومنه إرجاعCO (0.5...............) . أي المرحلة الكيموحيوية مقرها الحشوة 

 التعرف على العناصر المرقمة:             -أ(   .2

 السلسلة التركيبية الضوئية            4 /فة الطبقة الفوسفوليبيدية المضاع         3 /الحشوة           2 /التجويف           1

                                                 (1.25..................)  .( ATP synكرية مذنبة )         5  

                                                                           التعرف على المركبين:                                                                                                         -(1ب    

 NADP (.0.5)+تفاعل إرجاع   -تفاعل أكسدة الماء  ع -ستفاعل: *تحديد نوع ال NADPH,H  (....... .0.5. ) -ع  /أكسجين  -س

                                                                                                         المعادلة الكيميائية:                                                                                                         -(2ب    

 2é +1/2O+ O              2H2H  ...........(0.5)+2 : اء*معادلة التحلل الضوئي للم

 NADP :+NADPH,H         ++2é +2H+ NADP (...........0.5)+*معادلة إرجاع 

على الترتيب  1T’و    T1ذو كمون أكسدة وإرجاع مرتفع إلى النواقل   PSI ومن PSIIمن  éكيف تنتقل  : تحديد اإلشكالية -(3ب   

ذو   NADP+ من الماء ذو كمون أكسدة وإرجاع مرتفع إلى المستقبل األخير é : كيف تنتقلأو ة وإرجاع منخفض؟ ذو كمون أكسد

 (0.5...........)  كمون منخفض؟

 ومن T1إلى  PSII، بينما ينتقل من  انتقاال تلقائيا من كمون منخفض إلى كمون مرتفع  PSII من الماء إلى éالـ  نتقلت *التفسير:

PSI إلىT’1  لها وهذا ما يسمح بانتقال الـ  رجاعاإلكسدة واأليخفض من كمون و  ألنظمة الضوئيةا يحفز دخل الضوء الذي بت é في

                                                            NADP    .(...........0.5)+نهاية سلسلة النقل الى المستقبل النهائي 

 )بوجود الضوء واليخضور وانزيمات نوعية ( بمعادلة:التلخيص -ج(    

+ 18ATP++ 12NADPH,H26O                 + 18(ADP+ Pi)+O+ 12NADP212H    (...........1)ن   

                                                                              (0.25.....) بداللة الزمن في شروط تجريبية مختلفة: RudipوAPG يمثل المنحنى تغيرات تركيز كل من   :تفسير النتائج-أ(  -3   

 نالحظ ثبات في كمية  2CO، ضوء،Rubis*في وجود إنزيم 

 Rudip, APG ونفسره بوجود توازن ديناميكي أي سرعة تشكل المركبين 

 ن(1...........) تساوي سرعة هدمهما.      

 (0.5...........) تكملة المنحنى: -ب(      

  Rudipعلى  2COغير فعال ال يتم تثبيت Rubisفي وجود  *التعليل:

 في وجود Rudip لتحوله إلىAPG يتناقص بينما  ،ومنه ال يتهدم ويتراكم 

 (0.5...........)  (.ATP+ NADPH,H ,نواتج المرحلة الكيموضوئية ) 

III-:العنوان                                                                                                              

                                                   (0.25........)  .مخطط يوضح التكامل بين المرحلة الكيموضوئية والكيموحيوية  

  / Pi + ADP  /5 - ATP-4/كرية مذنبة  -3/غشاء التيالكوئيد  -2 /تجويف التيالكوئيد -1   العناصر:عرف على *الت   

6 -+NADP    / 7- +NADPH,H / 8-   2 -9 /مرحلة كيموضوئيةCO  /  10-   Rudip / 11- APG  / 12-PGAL    /                              

 (  3.75...........) .مرحلة كيموحيوية -15/  حشوة   -14  /سكر سداسي  -13
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 التنقيط اإلجابة النموذجية                                         الموضوع االول:  

 نقاط( 10)التمرين األول:

 ن(1.75...........): البيانات-1

                                 ارات الحمل الحراري تي -6 /  سلسلة جبلية قارية -5 /خندق محيطي -4 /هرة وسط محيطية ظ-3 /قشرة قارية -2/  قشرة محيطية -1

                                                                  .فالق تحويلي   -7

                                                  الحركات التكتونية المدروسة مع الدليل:                                                                     

                                                                                ن(1...........)'.  1و 1حركة تباعد بين الصفيحتين *

                                                                                                 ن(1...........)'.   1و 1لدليل: تناوب مغنطة أشرطة البازلت بشكل تناظري على جانبي الظهرة الفاصلة بين الصفيحتين ا–    

                                                                                                                                           ن(1...........)   .  2' والقارية 1 حركة تقارب بين الصفيحة المحيطية* 

                                                                                                                                                                                             ن(1....).......' تحت الصفيحة القارية مما أدى إلى تشكل خندق بحري )محيطي(.  1: *غوص الصفيحة المحيطية  الدليل –   

حيطية *تزايد عمق بؤر الزالزل كلما اتجهنا نحو القارة وفق خط مائل يسمى خط وداتي بنيوف وهذا يدل على هدم الصفيحة الم

                                                                                                                                                                              ن(1...........)الغائصة. 

التكتونية المتحركة وأن   ن مجموعة من الصفائحمأكدت نظرية تكتونية الصفائح بأن  القشرة األرضية تتكون النص العلمي:   -2  

متسربة من تضاريس القشرة األرضية متغيرة عبر األزمنة الجيولوجية ومع ذلك فإن حجم الكرة األرضية يبقى ثابت؟تؤدي الطاقة ال

ن تبردها باطن األرض نحو السطح في شكل تيارات الحمل الصاعدة والساخنة إلى اندفاع الماغما على مستوى منطقة الخسف وينتج ع

ة البعيدة قشرة محيطية جديدة وتشكل ظهرة وسط محيطية. باستمرار اندفاع الماغما يستمر توسع المحيط حيث تصبح القشرة المحيطي

طدم ارية حت ى تصعن محور الظهرة أكثر صالبة وكثافة، في الحدود المقابلة لمنطقة التباعد تتقارب الصفيحة المحيطية مع الصفيحة الق

وب في يحة المحيطية تكون كثيفة نتيجة انخفاض درجة حرارتها تغوص في شكل تيارات حمل باردة نازلة وتذمعها وبما أن  الصف

ية جديدة العمق بسبب ارتفاع درجة الحرارة وهذا ما يؤدي إلى هدم القشرة المحيطية. كل حركة تباعد تؤدي إلى بناء قشرة محيط

ما  لى هدم قشرة محيطية قديمة وتشكل خندق محيطي وسالسل جبلية وهذاوتشكل ظهرة وسط محيطية يقابلها حركة تقارب تؤدي إ

من حجم  يسمح بتغير مالمح شكل القشرة األرضية. إن  استمرار عملية البناء من جهة واستمرار عملية الهدم من جهة أخرى يجعل

                                                                                ن(3.25...........)  الكرة األرضية ثابت.

 نقطة( 14 )التمرين الثاني: 

I.1.)لقناة فولطية  -1أسماء البيانات: -أ+Na /2-  لقناة فولطية+K /  3- ردة شا+Na / 4-  شاردة+K/ 5-  طبقة فوسفوليبيدية

                                                                                نNa/+K .  (...........1)+مض خة -6/  )القطب المحب للماء( 

                                                                                ن(1...........)   (:6( و)1خصائص العنصرين ) -ب(   

 (6العنصر ) (1العنصر )

                                           .   Na+*تنقل   

                                              .بظاهرة الميز   الشوارد *تنقل 

                                                                                                .*ال تستهلك طاقة  

:)تغير الفولطية أو فرق بيه رتبط بوجود التن*عملها م

 الكمون( .

                                .)عمل مزدوج(   k+و Na+*تنقل

التركيز.                              *تنقل عكس تدرج

                                                                         .*تستهلك طاقة )نقل فعال( 

 جود وفي غياب التنبيه.*تعمل في و

                                                      ين المراحل واألجزاء:                                                                                  بشرح العالقة -ج(   

*A زوال استقطاب يعود إلى تدفق شوارد :+ Naن(1...........)(.  1عبر القنوات الفولطية بظاهرة الميز )المرحلة                                                                                                       

*B العودة إلى االستقطاب يعود إلى تدفق شوارد :+ K ن(1...........)(.  2عبر القنوات الفولطية بظاهرة الميز )المرحلة                                                                                           

*Cللط في االستقطاب لتأخر في انغالق القنوات الفولطية : فر+ K  للواستمرار التدفق الخارجي+K  .   (...........1)ن                                                                                                       

   *D كمون الراحة النغالق قنوات :+ K الفولطية وعمل المضخة+ Na/+K    2 +حيث تعمل على إدخالK    3 وإخراجNa 
 (.                         3)المرحلة+

                                                                                                                     ن(1.25...........):    وظيفي لدور البروتينات الغشائية في الحفاظ على كمون الراحةرسم تخطيطي -2 

عبر  Na +.تدفق شوارد1  

-قنوات التسرب المفتوحة 

عبر قنوات  K +.تدفق شوارد 2

التسرب المفتوحة باستمرار 

 –بظاهرة الميز 

حيث / K +Na +.عمل المضخة3

 3Na+ وتخرج  2K +تدخل 

 .     عكس التدرج في التركيز

II.1.)تلف المشابك مع التعليل:                                                                   تحديد نوع مخ-أ 
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ن الغشائي بعد أي نقصان في قيمة الكمو N1بعد التنبيه في  -mv 85 1مشبك مثبط ألن فرق الكمون المسجل في ق :N1M *المشبك 

                                                                                                                                                ن( 0.75...........) .ا ما يمثل فرط في االستقطابوهذmv 15 بمشبكي 

يمة الكمون الغشائي بعد أي زيادة في ق  N2بعد التنبيه في -mv 45 2مشبك منبه ألن  فرق الكمون المسجل في ق :N2M *المشبك  

                                                                                                                                           ن( 0.75...........) ستقطاب. وهذا ما يمثل زوال في اال  mv 25 بمشبكي

يمة الكمون الغشائي بعد قأي زيادة في  N3بعد التنبيه في   -mv 60 3مشبك منبه ألن فرق الكمون المسجل في ق :N3M *المشبك  

                                                                                                                                              ن( 0.75...........)  وهذا ما يمثل زوال استقطاب.mv 10 بمشبكي 

                                        :                                                                   5و  4 تفسير نتائج المرحلتين  -ب(   

وال استقطاب ( ثم ز1في نفس الوقت إلى تسجيل على الترتيب فرطا في االستقطاب )ق  N2 و N1أد ى التنبيه الفعال في  :4*المرحلة 

هايتين قبل فس ر ذلك بأن  العصبون قام بتجميع كمونين بعد مشبكيين وردا إليه في نفس الوقت من ن(، ون4( وكمون راحة في )ق2)ق

بتسجيل  تجميعا فضائيا وبعد دمجهما كانت محصلة الدمج عبارة عن زوال استقطاب دون العتبة والذي لم يسمح N2 وN1 مشبكيتين 

                                                                                                                                                                                                                                      ن( 0.75...........) ومنه تسجيل كمون راحة.   4كمون عمل في ق

( -mv 85في نفس الوقت إلى تسجيل على الترتيب لكمون بعد مشبكي مثبط ) N3و  N2و   N1 لتنبيه فيأد ى ا :5*المرحلة   

(، ونفسر ذلك بأن  4( فكانت النتيجة تسجيل كمون عمل )ق mv ;-60 mv 45- وكمونين بعد مشبكيين منبهين )سعتين مختلفتين

( وردت إليه في نفس الوقت من عد ة نهايات قبل  2PPSE+PPSI ( قام بتجميع ودمج لثالث كمونات بعد مشبكية )Mالعصبون )

 mv 30+    العتبة والت ي أدت إلى توليد كمون عمل سعته ≤ مشبكية تجميعا فضائيا فكانت المحصلة عبارة عن زوال استقطاب سعته 

                                                                                                                                                                                                                                    ن( 0.75...........)  (. 4)ق 

                                                                                                                                              ن( 0.25...........) .  اإلدماج *استنتاج الخاصية التي يتميز بها العصبون:  

                                                    :                           تحليل نتائج الشكل )أ(-أ( .2   

                                                                                                        . سعة التقلص العضلي بداللة الزمن المنحنىيمثل -

ثا  09)و.إ( في الزمن  0.5إلى العضلة أدى إلى زيادة سعة التقلص العضلي من القيمة   Ach إضافة جرعة اختبار من :1*المنحنى 

     ن( 0.5...........) ثا.  70)و.إ( خالل زمن  0.6ثا ثم  انخفاضها تدريجيا لتصل إلى القيمة  28)و.إ( في الزمن  1.1لتصل إلى القيمة 

                                                                                                                                                                                                                  

 0.5)و.إ( إلى  0.6إضافة تراكيز متزايدة من الكورار إلى العضلة أد ى إلى تناقص لسعة التقلص العضلي من  :4، 3، 2*المنحنيات 

                                                                                                                                                                                                                      ن( 0.5...........) )و.إ(.    

                                                                                                                                                                                                       ن( .520...........) الكورار ينقص سعة التقلص العضلي.   *االستنتاج:     

( أي يمنع انتشارها من خالل معطيات الشكل )ب( فإن  دور الكورار يتمثل في إيقاف انتقال السيالة العصبية إلى العضلة )شلل -ب(    

                                                                                                                                                      ن( 0.5...........) وبالتالي تسجيل كمون أقل من العتبة.   

III-:ن( 2...........)  الرسم التخطيطي الوظيفي   

  بيانات الرسم التي يجب التركيز عليها:    

والتحام  هجرة -3تدفق شوارد الكالسيوم عبر القنوات الفولطية الخاصة بها . -2وصول موجة زوال االستقطاب الى الزر  -1

على  Achتثبت الكورار على المواقع الخاصة بالـ  -5في الشق المشبكي .   Achتحرير الـ -4الحويصالت المشبكية مع الغشاء ق م . 

عدم        كاف   عدم توليد زوال استقطاب – Na  .7+عدم تدفق شوارد الـ  -6المستقبالت الغشائية)لوجود التكامل البنيوي ( . 

                                                                                                                      .  التقلص

 نقطة( 16)التمرين الثالث: 

I.1-:ن(1.75.........)  التعرف على البيانات                                                                                         

 ..حويصل إفرازي )حويصل نقل الميالنين( 4/  .شبكة هيولية فعالة 3.ميتوكوندري 2.هيولة 1   

 ..تركيب الميالنينC.الترجمة والنضج B.االستنساخ Aالمراحل: -

 ن(1.5..........)  النسخ:تخطيطي آللية رسم    - 2

                                                                                               ن(2...........):  النص العلمي  -3

على المستوى (ADN)تترجم المعلومة الوراثية في المورثة    

الجزيئي، بظاهرة التعبير المورثي بتركيب بروتين مصدر النمط 

الظاهري للفرد، وفق آليات متتابعة نسخ وترجمة تتدخل فيها عدة 

عناصر حيوية. ماهي العالقة بين آلية بناء البروتين وظهور النمط 

                                                             الظاهري )لون بشرة الجلد( ؟                                         

الناسخة للمورثة ADN لفي النواة بآلية النسخ يتم نسخ سلسلة ا  

بوليميراز ARN المشرفة على بناء إنزيم تيروزيناز بتدخل إنزيم 

ذو تتابع محدد من النيكليوتيدات )رسالة ARNm ينتج عنه 

الهيولة ليتم ترجمته بآلية الترجمة في  إلىARNm وراثية(، ينتقل 

مستوى الشبكة الهيولية الفعالة بواسطة الريبوزومات إلى بروتين 

ممثل في إنزيم تيروزيناز ومحدد بنوع وترتيب وعدد معين من 

نين التي تنتقل أحماض أمينية يتم نضجه في جهاز غولجي.في الهيولة يعمل اإلنزيم تيروزيناز على تحول التيروزين إلى صبغة الميال

 إلى الخاليا الكيراتينية فتتلون مما ينتج عنه ظهور لون بشرة الجلد )النمط الظاهري(.                                             

 ري للفرد.التعبير المورثي ظاهرة حيوية تتكامل فيها آليتين هما النسخ والترجمة وينتج عنها بناء بروتين نوعي مصدر النمط الظاه    
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II.1-)ستخراج متتالية األحماض األمينية التي يشرف على تركيبها جزئي األليلين للشخصين السليم والمصاب:ا-أ 

 *أليل الشخص السليم:

                                   (.....0.5)  ARNm=CUC UUU GUG UGG AUG CAU 

ن(                1...)   متتالية األحماض األمينية = LEU  -  Phe  -Val   -Tyr  - Met  -  His                                           

        

 *أليل الشخص المصاب:

  )0.5(..... ARNm =CUC UUU GUG UAG AUG CAU                                                             

ن(1.......)  األمينيةمتتالية األحماض  = Leu - Phe  - Val                                                                                     

 II.1.ب(-تفسير سبب اإلصابة بالمهق: 

امزة أدت إلى ظهور ر ADN من السلسلة الناسخة  533في الموضع  T بC مرض المهق هو نتيجة حدوث طفرة استبدال النيكلوتيدة

ر مما سبب توقف تركيب متتالية األحماض األمينية إلنزيم التيروزيناز فأصبح غي ARNm )بدون معنى( في مستوىUAG توقف 

 ن(1)...........  خاليا الجلد اإلصابة بالمهق. وظيفي ال يمكنه تركيب صبغة الميالنين انطالقا من التيروزين مما أنتج عن غيابها في

II.2-:التحليل المقارن 

 . از بداللة نوع و كمية مادة التفاعلو التيروزين PAHتمثل المنحنيات تغيرات سرعة النشاط اإلنزيمين  -

 عند إضافة كمية محدودة من التيروزين: د : 8.5د إلى  2*الفترة من 

 دثم يتناقص تدريجيا حتى ينعدم في الزمن  4.5زايد سريع في سرعة النشاط إنزيم تيروزيناز حتى يصل إلى قيمة عظمى في ز=ت-

 .   د 8.5

 (0.75...............) . معدوم PAHبينما يكون نشاط انزيم  -

 عند اإلضافة المستمرة لفنيل االنين: د : 20د إلى  12*الفترة الممتدة من 

 (0.75......). .....قبل إنزيم تيروزيناز PAH  ، حيث يظهر نشاط انزيمPAH تزايد سريع ومتواصل لنشاط األنزيمين تيروزيناز و -

 ن(1........) *المعلومات المستخرجة:

                                                                              اط االنزيمي تتأثر بكمية مادة التفاعل.        سرعة النش - /االنزيمات لها تأثير نوعي اتجاه مادة التفاعل.  -

 .ائط حيوية.االنزيمات وس-  /   PAHنشاط إنزيم تيروزيناز مرتبط بنشاط إنزيم –

                                                                                                     ن(1.........):   التبيان-أ(-3    

 إن  التعرض المطول ألشعة الشمس يؤدي إلى اسمرار لون البشرة.                     

                                نطالقا من التيروزين.          يتبين من الجزء األول أن إنزيم التيروزيناز يركب صبغة الميالنين إ -           

           يتبين من الجزء الثاني أن لون البشرة يحدد بتركيز الميالنين.                                                          –           

 شاط إنزيم تيروزيناز.                                      نتزيد من ( أن األشعة فوق بنفسجية 4يتبين من الوثيقة )–           

ة اج مكثف لصبغومنه التعرض المطول ألشعة الشمس التي بها االشعة فوق بنفسجية يزيد من نشاط إنزيم التيروزيناز فينتج عنه إنت   

                                                                                    اسمرار(.                              الميالنين مما يرفع من تركيزها في خاليا بشرة الجلد فيصبح لونها داكن )

                                                                                                                                                                                                   ن(1.25..............) التوضيح: -ب(

قال ينفذ إلى الموجود في البرتC عليها كون الفيتامين C امين يصبح لون بشرة الجلد فاتح عند وضع شرائح البرتقال الغنية بالفيت

يصبح فخفاض تركيزه الخاليا الميالنية فيثبط عمل إنزيم تيروزيناز مما يقلل من نشاطه ينتج عنه قلة تركيب الميالنين مما يؤدي إلى ان

 لون بشرة الجلد فاتحا.

III-ن(2................)   :النص العلمي 

نزيم نيوي بين الموقع الفعال لألالتكامل البعلى تشكل  معقد )أنزيم ـ مادة التفاعل( نتيجة  )بروتين(صص الوظيفي لألنزيم يرتكز التخ -

ة ة تلك المشكلوظيفة االنزيم مرتبطة ببنيته الفراغية المحددة بعدد،نوع وتسلسل األحماض األمينية المكونة له خاص ومادة التفاعل

 لة له .مينية المشكالحفاظ على البنية الفراغية لالنزيم بعدة روابط كيميائية تنشأ بين الجذور الحرة لالحماض االيتم ، للموقع الفعال

 اال ان البنية الفراغية لالنزيم تؤثر فيها عدة عوامل وبالتالي تؤثرعلى وظيفتها ، من هذه العوامل نذكر :

 الحرارة:

شروط الوسط )الحرارة و الحموضة( على شكل الموقع الفعال لإلنزيم و وهذا ما يعيق تشكل المعقد اإلنزيمي )غياب  تؤثر تغيرات - 

 التكامل البنيوي ( و بالتالي عدم حدوث النشاط اإلنزيمي حيث: 

 طا عكسيا( .األنزيم غير نشط )مثبط تثبي تقل حركة الجزيئات)انزيم ، ركيزة( بشكل كبير في درجات الحرارة المنخفضة ، ويصبح°  

يا و تفقد نهائ تتخرب البروتينات في درجات الحرارة المرتفعة إذ تؤثر على الروابط المحافظة على استقرارها خاصة الهيدروجينية°  

 لتحفيز.د وظيفة ا)تخريب غيرعكسي( بنيتها الفراغية المميزة )تخريب الموقع الفعال ( ومنه غياب التكامل البنيوي اذن تفق

 : PH الـ

سالسل أين( في التؤثر درجة حموضة الوسط على الحالة الكهربائية للوظائف الجانبية الحرة لألحماض األمينية )القابلة للت°

 لتوفيقبالي يفقد نشاطه.وبالخصوص تلك الموجودة على مستوى الموقع الفعال  فيفقد هذا األخير شكله المميز، وبالتا البيبتيدية 

)عامل  C)عامل خارجي منشط(،الفيتامين  شعة البنفسجيةتلك المدروسة في هذا الموضوع وهي : األمثل   وهناك عوامل اخرى

 ( .تؤثر على البنية الفراغية وبالتالي على الوظيفةالطفرات )عوامل داخلية خارجي مثبط( و
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