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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 الديوان الوطين لالمتحاانت واملسايبقات                           يبية الوطييةوزارة الت 

     : دورة                                                  امتحان يبكالوراي التعليم الثانوي                  
  الرايضيات الشعبة:

  د 00و سا 0  املـدة:                                          علوم الطبيعة واحلياة مادة: يف تباراخ
 على المترشح أن يختار أحد الموضوعين اآلتيين:

 األولالموضوع 
 نقاط( 06) :األولالتمرين 

 المناعي.لجياز مصدرىا خاليا اض عمى إنتاج بروتينات متخصصة يحر إلى العضوية دخول بعض المستضدات 
 .نوع من الرد المناعيل الممثمةالوثيقة  إليكلغرض معرفة دور بعض ىذه البروتينات 

  .موثيقةل ضع عنوانا مناسبا (،الجزيئتين )س( و)ع سم   (1
 يحمل كافة البيانات.                    لما تمثمو الوثيقةتفسيريا  تخطيطيا رسما مقد   (2   
د (3     .عم ل المقصود،ناعي نمط الرد الم حد 
 التخصص النوعي ح أنوض   موثيقة وتوظيفا لمعموماتكل استغاللكب (4   

 .)ع( دور الجزيئاتمبرزا  (،سالجزيئات )تنوع ب امرتبط( ع)لمجزيئات 
 

 نقطة( 14) :التمرين الثاني
 تركيب البروتين يتم بتدخل عناصر حيوية ىامة وفق آليات منظمة. إن  
I –    يمي:شكمين كما  1ة الوثيق نتتضم 
مورثة  في تركيب الجزء المترجم من تدخل قاعدة آزوتية 121من  ةكونم ADN قطعة تيسمسمإحدى  ليمث   (:الشكل )أ-
 . (G)بروتينال
 .(X) بروتينلقطعة ض األمينية المشكمة ألحما لجدوالل يمث   (:الشكل )ب-
 
 
 
 
 
 
  (:1لوثيقة )في امن الشكل )أ(  (1

  .إجابتك ل. عمالمقترحة ADNالـ مة سمس تعر ف عمى ( أ
د اتجاه سير   ( ب   .ر ذلكبر   الترجمة.حد 

 الوثيقة

1الوثيقة   
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2الوثيقة   

 الشكل )ب(  االلشكل )أ( 
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  .ARNmدور الـ  الناتجة. استنتج ARNm الـ وجزيئة المقترحة ADN الـ سمسمةقطعة العالقة بين  جدأو  ج(     
 المقترحة. ADNقطعة الـ مكونة من  (Gبروتين )مل ةالمورثة المشفر ــــ  أن:إذا عممت  (2  

 .  (X) مبروتينل مع األحماض األمينية المشكمةتماما توافق ت المقترحة ADNقطعة الـ  ــــ                 
 (X)و  (G)استنتج العالقة بين  .ذلكلم استدالال عمميا قد   ( أ

 المورثة.ف إذا عر   (ب     
II -   إلحدى  ن تفسيري ينيرسمين تخطيطي، المرفقان بجدول من الشفرة الوراثية  2من الوثيقة ب( ) وأ( ل الشكالن )يمث

 البروتين.تصنيع  مراحل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  :(2من الوثيقة ) (1

 .6إلى  1و)ص( والبيانات المرقمة من )ع(  (،)س يئاتف عمى الجز تعر   ( أ
 ح ذلك.وض   الفراغية،ببنيتيا  امرتبط مزدوجا لمجزيئة )س( تخصصا وظيفيا نوعيا (ب   

 الضرورية.عناصرىا  ص( مبينا)بالعنصر)س( نصرارتباط الع آلية سم   (جـ   
 (.2الموضحة في الشكل )ب( من الوثيقة ) المرحمة عمىبدق ة ف تعر   (أ-2
 بتيد.نية الثمانية األولى المشكمة لمبتسمسل األحماض األمي-α استخرج:" 6انطالقا من العنصر " (ب   

β                        -الثمانية.شفرة ليذه األحماض األمينية تسمسل نكميوتيدات المورثة الم 
 يمي:ا كما ميير جذ أن  ( إذا عممت 4A( و)3Aين األمينيين )الحمض " بين1تشكل العنصر " كتب معادلةا (3

 
                                  

III- كيب البروتين يتم تر  أن  ن في نص عممي توصمت إليو من معالجتك لموثائق المقترحة بي   اعتمادا عمى معموماتك وما
 .وفق آليات منظمة وتدخل عناصر حيوية

 

 و

 انتهى الموضوع األول

 الرامزات الموافقة لها
 قاموس الشفرة الوراثية األحماض األمينية

)أ(الشكل  )ب(الشكل    
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 الموضوع الثاني
 نقاط( 06) األول:التمرين 

 عالقة  يا المختمفةاتوسموكلتنوع األحماض األمينية   
 ووظيفة البروتين.مباشرة بتحديد بنية 

 اليجرة الكيربائية لثالثة أنواع من  الوثيقة نتائجتمثل  
 ضعت ضمن جياز اليجرة األحماض األمينية و 

    =  pHوسط ذي  في الكيربائية
 كتب الصيغة المفصمة لكل حمض أميني عندا (1
 pH = 3.2 الوسط.سموكو في ىذا  برزا، م 
م تعريفا لـ  (2   .3.2= الوسط  pHـ بالنسبة ل لحمض األميني )س(ا pHقد 
  .Lys-Glu-Glyالتالي: حسب الترتيب األمينية كتب معادلة ارتباط األحماض ا (3
  .وظيفتوو البروتين تحديد بنية  األمينية وسموكيا فياألحماض  عالقة تنوعن في نص عممي بي   (4

 

 نقطة( 14التمرين الثاني:)
يحرض دخول بعض المستضدات إلى العضوية عمى إنتاج عناصر دفاعية ذات طبيعة بروتينية تساىم في إقصائيا    

 التالية:لمعرفة شروط إنتاج ىذه العناصر نقترح الدراسة  المتخصصة،أنواع مختمفة من الخاليا  وذلك بتدخل
I-  المناعية عمى مستوى طحال فأر بعد فترة من حقنو  الخالياأنواع تطور أحد  1يمثل الشكل )أ( من الوثيقة

العناصر  حدألثالثية األبعاد  ة البنيةالوثيقنفس بمستخمصات الجدار الخموي لبكتيريا، بينما يمثل الشكل )ب( من 
 الدفاعية السارية في مصمو.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سمح إضافة نفس المستخمصات من الجدار الخموي ليذه البكتيريا إلى مزرعة بيا خاليا مناعية مأخوذة من تبالمقابل 
 (.Cى الوسط بالعناصر )غن   (أ التالية:طحال الفأر السابق بتسجيل المالحظات 

 عند بعض الخاليا المناعية. ADNكتمة الـ  زيادة (ب                                              
 عند بعض الخاليا المناعية. ARNكتمة الـ  زيادة (جـ                                              

 (.1الشكل )أ( من الوثيقة ) فيكما  ناعيةبنيوية لمخاليا الم تغيرات (د                                              
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 الشكل )ب( الشكل )أ(
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 لألرقام. والبيانات الموافقة( A,B,Cف عمى العناصر )تعر   (أ - 1
 ب المالحظات المسجمة في وسط الزرع وفق تسمسميا الزمني.رت   ب( 

 (.Cن برسم تخطيطي عميو البيانات بنية العنصر )بي   (أ –2   
 .ل(، عم  C)لمعنصرد الخمية المنتجة حد   (ب    
II- ( لفئران ثم عرضت لألشعة السينية )التيموسية( تم استئصال الغدة السعتريةX  المخر )عت ثم وز   بة لمنخاع العظمي
 .2في جدول الشكل )أ( من الوثيقة  مةممث   والنتائج التجريبية طالشرو  مجموعات. في

اليا لمفاوية ت تجربة ثانية، تتمثل في وضع خأنجز  2فيم أكثر لمنتائج الواردة في جدول الشكل )أ( من الوثيقة  أجلومن 
سة بمستضد   .2في الشكل )ب( من الوثيقة  ونتائجيا ممثمة ةالتجرب منحل.محس 

 

 لمفئران.العظمي  وتخريب النخاعل استئصال الغدة التيموسية عم   (أ -1
  الخاليا الممفاوية.استنتج العالقة بين  ،ريبية المحصل عمييا في الشكل )أ(ر النتائج التجفس    (ب  
 ريبية الممثمة في الشكل )ب(.وية بتفسيرك لمنتائج التجتأك د من العالقة بين الخاليا الممفا  (أ-2
 استنتج معمومة إضافية تدع م تمك العالقة. (ب  

III-  ح برسم تخطيطي وظيفي انطالقا  .إنتاج الجزيئات الدفاعيةشروط مم ا توصمت إليو و مكتسباتك وض 

 المعالجة

 استئصال الغّدة التيموسية ثم التعريض لإلشعاع
   المجموعة

لم تتلق أي 
 من قبل معالجة

 1 المجموعة
 حقن خاليا لمفاوية

B 

   المجموعة
 مفاويةحقن خاليا ل
T 

 3 المجموعة
 حقن خاليا لمفاوية

B و T 

 4 المجموعة
 حقن خاليا لمفاوية

B    وT 
 نعم ال نعم نعم نعم GRMحقن الـ 

 GRMقطرة من مصل الفأر + الـ  بعد أسبوع من الحقن
 +++++ ----- +++++ ----- --+-- GRMتراص 

 الشكل )أ(
 

 التجارب
تركيز األجسام  غرفةطبيعة اللمفاويات الموضوعة في ال

 الغرفة السفلية الغرفة العلوية المضادة

 ال توجد 1
 اتلمفاوي

B  وT +++++ 

 B اتلمفاوي ال توجد 2
 --+-- 

 B اتلمفاوي Tلمفاويات  3
 +++++ 

 ----- Tات لمفاوي ال توجد 4
 الشكل )ب(

  2الوثيقة 

 غرفة علوية

 غرفة سفلية

رع وسط الز 
 به

المستضد 
 المنحل

غشاء نفوذ للجزيئات وغير 
 نفوذ للخاليا

 Marbrookغرفة 

لثانيالموضوع اانتهى   




