اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
الديوان الوطين لالمتحانات واملسابقات

وزارة الرتبية الوطنية

دورة6102 :

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
الشعبة :رياضيات

املدة 16 :سا و 01د

اختبار يف مادة :علوم الطبيعة واحلياة
على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:
الموضوع األول

التمرين األول 01( :نقاط)

تتطرق الدراسة التالية إلى بعض الظواىر المرتبطة بتركيب البروتين.

 -Iيمثل الشكل(أ) من الوثيقة رسما تخطيطيا يوضح بعض تفاصيل تركيب البروتين في الخمية ،أما الشكل(ب) فيمثل
رسما تفصيميا لمجزء المؤطر من الشكل(أ) ،أما الشكل (ج) فيمثل جدول الشفرة الوراثية.
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 -1اكتب أسماء البيانات المرقمة.
 –2سم كل من العمميتين(س) و(ص) وحدد العناصر الضرورية لحدوث كل عممية.

 -1 -IIمعتمدا عمى الوثيقة:

أ -وضح في جدول القواعد األزوتية لمعنصر( )7وما يقابميا من العناصر(.)6
ب– مثل بمعادلة كيميائية كيفية تشكل العنصر( )3حيث:

 R1 = -(CH2(2– S –CH3و .R2 = - (CH2 ( 4 –NH2

 - 2أنجز رسما تخطيطيا توضح فيو نياية العممية الممثمة في الشكل(ب) من الوثيقة.

 – 3يكتسب البروتين المتشكل تمقائيا بنية ثالثية األبعاد وظيفية .وضح كيف يتم ذلك.
 - IIIمما استخمصتو ومن معموماتك ،اكتب نصا عمميا تبين فيو دور العناصر المتدخمة في تركيب البروتين.
صفحة  0من 4

التمرين الثاني 01( :نقاط)

تقصي العضوية كل جسم غريب يخترقيا بتدخل بروتينات متخصصة مصدرىا خاليا الجياز المناعي ،ولغرض معرفة

دور بعض ىذه البروتينات تقترح عميك الدراسة التالية:
 -Iتمثل الوثيقة ( )1رسما تخطيطيا لخمية مناعية خالل
نشاط يمكن العضوية من إقصاء الالذات.
 -1سم ىذه الخمية واكتب بيانات العناصر المرقمة.
 –2أ -حدد النشاط المبين في الوثيقة (.)1
ب -تعرف عمى المرحمتين (أ) و(ب).
جـ -ال يتوقف نشاط الخمية عند المرحمة (ب).
عمل إجابتك.
 –IIلتحديد مصدر األجسام المضادة وخصائصيا
الوظيفية يقترح ما يمي:

2

1
3
4

)(1

 -1يمثل الجدول نتائج متابعة تطور تركيز األجسام المضادة وعدد الخاليا البالزمية والخاليا الممفاوية  LBنتيجة
دخول مستضد إلى العضوية.

الزمن ( األيام بعد دخول المستضد)
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أ -حمل نتائج الجدول.
ب -استخرج العالقة بين تركيز األجسام المضادة وعدد الخاليا البالزمية والخاليا الممفاوية .LB
 -2تمثل الوثيقة ()2
نتائج مقارنة بواسطة

مبرمج محاكاة

 Anagèneلمسالسل
البيبتيدية لجسم مضاد

(ضد  )Mوجسم مضاد
(ضد .)Z

)(2
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أ  -قارن النتائج المحصل عمييا في الوثيقة ( ،)2ماذا تستنتج؟
ب -أنجز إذن رسما تخطيطيا لمجسم المضاد (ضد  )Mو (ضد .)Z

 - IIIمما سبق ومن معارفك ،اذكر أربعة أنواع من البروتينات المتدخمة في إقصاء الالذات مبر از مصدرىا ودورىا.

انتهى الموضوع األول
صفحة  6من 4

التمرين األول 01( :نقاط)

الموضوع الثاني

البروتينات جزيئات أساسية تتدخل في وظائف الخمية ،تشرف عمى اصطناعيا الحيوي المورثات وفق آليات دقيقة.
 - Iمكن استعمال مبرمج محاكاة  Anagèneمن الحصول عمى الوثيقة ( )1التي تمثل المعمومات الخاصة بالعناصر
الجزيئية المسؤولة عن تركيب جزء من السمسمة ( )αلمييموغموبين العادي ()HbAعند اإلنسان.

س0
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الوثيقة ()0
 -1اعتمادا عمى الوثيقة ( )1بين أىمية استعمال مبرمج .Anagène
 -2تعرف عمى الجزيئتين (س) و(ع) .عمل إجابتك.
 -3وضح برسم تخطيطي الظاىرة المسؤولة عن االنتقال من الجزيئة (س) إلى الجزيئة (ع).
 -IIتبين الوثيقة ( )2خطوة من آلية تحويل
الجزيئة (ع) إلى الجزيئة (ص).
 -1أ -سم ىذه اآللية ،ثم اكتب البيانات المرقمة.
ب -حدد الخطوة الممثمة معمال إجابتك.

 -2بين بدقة دور كل من العنصر()1
والعنصر( )3في حدوث ىذه اآللية.
 -3باستدالل منطقي احسب عدد وحدات
جزيئة العنصر( )4وعدد وحدات الجزيئة
الوظيفية لمعنصر(.)5
الوثيقة ()2
 -IIIاكتب نصا عمميا تصف فيو تسمسل األحداث التي سمحت باالنتقال من الجزيئة (س) إلى الجزيئة (ص).
صفحة  0من 4

التمرين الثاني 01( :نقاط )

لمعضوية قدرة التمييز بين مكوناتيا (الذات) والمكونات الغريبة عنيا(الالذات) ،بفضل جزيئات خاصة محمولة عمى
األغشية الييولية لمخاليا.
 -Iإلبراز مميزات الغشاء الييولي تقترح الوثيقة ( )1حيث:
 الشكل (أ) يمثل جزًء من بنية الغشاء الييولي لمخمية. الشكل (ب) يوضح خطوات ونتائج تجربة أجريت عمى الغشاء الييولي (تجربة استرجاع الفمورة) حيث تثبت مادةمفمورة (كونكافالين  )Aعمى العناصر ( )4لموثيقة ( )1ثم تسمط عمى غشاء الخمية حزمة أشعة ليزر التي تزيل
المادة المفمورة لجزء من الغشاء الييولي ،تحضن بعدىا الخمية المعالجة في وسط مالئم.
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 -1اكتب بيانات العناصر المرقمة في الشكل (أ) لموثيقة (.)1
 -2أ -ىل مادة الكونكافالين( )Aترتبط بالسطح الخارجي أم الداخمي لمغشاء الييولي؟ عمل.
ب -فسر ىذه النتيجة .ماذا تستنتج؟
 -3استخرج من الوثيقة ( )1مميزات الغشاء الييولي.
 - IIتتواجد جزيئات نظام  CMHعمى السطح الخارجي ألغشية خاليا العضوية وىي محددة وراثيا والوثيقة ( )2تمثل
دراسة لبعض ىذه الجوانب:
 -1الشكل ( )1يمثل نتائج معاممة ثالث خاليا (خمية كبدية ،كرية دم
حمراء ،خمية لمفاوية  )LBبتقنية الوسم المناعي :تستعمل أجسام
مضادة موسومة بعناصر ذىبية مختمفة القطر.
جسم مضاد لـ  CMH Iقطرىا  15نانومتر

وجسم مضاد لـ  CMH IIقطرىا  30نانومتر.

 -أنسب األغشية  3 ،2 ،1إلى الخاليا الثالث مع تعميل اإلجابة.

 -2الشكل( )2يمثل النمط الوراثي (تركيبة آليمية) لـ .CMH I

أ -قارن بين النمط الوراثي لألب واألم ،ثم احسب نسبة التوافق بينيما.

ب -مثل نمط وراثي محتمل ألحد أبناء ىذه العائمة بحيث نسبة التوافق

)(2

مع كل من األب واألم تساوي .% 50
 – IIIمما سبق ومعموماتك ،اكتب نصا عمميا تبرز فيو كيف تتفرد كل عضوية بيوية بيولوجية خاصة بيا.

انتهى الموضوع الثاني
صفحة  4من 4

