اإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :علوم الطبيعة والحياة /الشعب(ة) :رياضيات /بكالوريا 0202
العالم

عناصر اإلاجاة (الموضوع األول)

ماجزأة

ماجموع

التمرين األول 80( :نقاط)

 )1التّعرفّعلىّالبياناتّالمرقمة:

52.0x4

10

1ـّرابطةّكارهةّللماءّّّّ2ـّرابطةّهيدروجينيةّّّّ3ـّجسرّثنائيّالكبريتّّّّ4ـّرابطةّشاردية

co
m

 )2تصنيف الوحدات األربع :

ّّّّّّّR1وّّR3حمضينّأمينيينّمتعادلينّ ّ.

52.0x4

10

ّّّّّR2حمضّأمينيّحمضيّR4ّ.حمضّأمينيّقاعديّ ّّ.

 )3انساب الةقع إلى األحماض الموافق لها ،مع التعليلّ :

ا

n.

(-س)ّهوّحمضّأمينيّالذيّسلسلتهّالجانبيةّ(.)R2

:،

التعليلّ:فيّدرجةّّpHالوسطّ=ّّ1.11يحدثّتأينّالمجموعةّالوظيفيةّالحمضيةّّCOO-وّتأينّ

االمينيّهيّّ .ّ1-

io

المجموعةّالوظيفيةّاألمينيةّّ ّ NH3+وتأين ّالسلسلةّالجانبيةّّ، COO-الشحنةّاإلجماليةّللحمضّ

ا

uc
at

ـّ(ي)ّهوّحمضّأمينيّالذيّسلسلتهّالجانبيةّ(.)R4

:،

التعليلّ:فيّدرجةّّpHالوسطّ=ّّ1.11يحدثّتأينّالمجموعةّالوظيفيةّالحمضيةّّCOO-وّتأينّ

المجموعةّالوظيفيةّاألمينيةّّ ّ NH3+وتأين ّالسلسلةّالجانبيةّّ،ّ NH3+الشحنةّاإلجماليةّللحمضّ
االمينيّهيّّ .1+

52.0x4

(ع) ّهو الحمض ّاألميني ّالذي ّسلسلته ّالجانبية( ّ(ّ ،ّ )ّ R3ص) ّهو الحمض ّاألميني ّالذيّهوهو

هوهو

ed

سلسلتهّالجانبية(ّّ .)ّR1

التعليلّ:فيّدرجةّّpHالوسطّ=ّّ1.11يحدثّتأينّالمجموعةّالوظيفيةّالحمضيةّّCOO-وّتأينّ
اإلجماليةّهيّّ،0الجزيئتانّتبقيانّفيّوضعيةّاالنطالقّ .

en
c

ّ

y-

المجموعةّالوظيفيةّاألمينيةّّ NH3+وّعدمّتأينّالسلسلةّالجانبيةّ فهوّمتعادلّكهربائياّ ،الشحنةّ

10

صفحة  1من 5
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 )4النص العلمي:

-تختلفّالبروتيناتّعنّبعضهاّبالقدرةّعلىّالتّفككّالشّارديّلسالسلهاّالجانبيةّالتيّتحددّطبيعتهاّ ّ

ّّالحمقليةّوخصائصهاّالكهربائيةّ.فماّعالقةّهذهّالخاصّيةّباستقرارّالبنيةّالفراغيةّللبروتين؟ ّ

5205

-تؤثرّدرجةّحموضةّالوسطّعلىّالحالةّالكهربائيةّللوظائفّالجانبيةّلألحماضّاألمينيةّفيّّّ ّ

ّّالسّالسلّالبيبتيديةّ.ففيّدرجةّالـّpHالمالئمةّيتمّّالمحافظةّعلىّثباتّواستقرارّالبنيةّالفراغيةّّّ ّ

5.

10

co
m

ّّللبروتينّحيثّيحدثّتجاذبّشارديّبينّالشّحنةّالسالسلّالجانبيةّالسّالبةّّCOO-نحوّالشّحنةّ

السالسلّالجانبيةّالموجبةّّّّّNH3+مكونةّرابطةّشارديةّ .

الروابطّ
 -إذاّتغيّرتّشحنةّالسالسلّالجانبيةّلالحماضّاألمينبةّبسببّتغيرّّpHالوسطّّ،تختفيّ ّ

الشّارديةّمماّيؤدي إلىّفقدانّالبنيةّالفراغية الطبيعيةّالوظيفيةّللبروتينّألنّالروابطّالشارديةّ

5205

تساهمّفيّالحفاظّعلىّاستقرارّبنيتهّالفراغية.

n.

العالم

الاجزء األول:

uc
at

التمرين الثاني 12( :نقاط)

io

عناصر اإلاجاة (الموضوع األول)

ماجزأة ماجموع

52.0

ّ)1صياغةّالمشكلّالعلميّالذيّتطرحهّاألبحاثّالعلمية ّ

02.1

كيفّيختلّتنظيمّاالنقسامّالخلويّلخالياّالجلدّفتتحولّإلىّخالياّسرطانية؟

ed

 )2الفرضي المقترح لتفسير حدوث سرطان الاجلد:

تغيرّالبنيةّالفراغيةّللبروتينّّp53فيفقدّوظيفتهّفي تثبيطّّRasفيختلّتنظيمّاالنقسامّالخلويّلخالياّ

الاجزء الثاني:

ّ)1تبيانّأنّالنّتائجّالمحصلّعليهاّفيّالوثيقةّ(ّ)1تسمحّباختبارّصحةّالفرضيةّ :

en
c

y-

الجلدّّ ّ.

52.0

02.1

ّنتائجّالتّتابعّالنكليوتيديّفيّالسّلسلةّالمستنسخةّللخليةّالعاديةّتتكاملّمعّالتّتابعّالنكليوتيديّفيّ

السّلسلةّغيرّالمستنسخةّللخليةّالسّرطانيةّ،فهذينّالجزئينّمنّالمورثتينّالمسؤولتينّعلىّتركيبّ

البروتينّّRasعندّكلّمنّالخليتينّالعاديةّوالسّرطانيةّمتماثالنّ ّويشفرانّلنفسّعددّ،نوعّوترتيبّ
األحماضّاألمينيةّفيّالبروتينّّ،Rasوبالتّاليّيشرفّهذانّالجزءانّعلىّتركيبّنفسّللبروتينّ

ّRasبنفسّالبنيةّ ّ.

وهذاّماّيبينّأنّبنيةّالبروتينّّRasعندّالشّخصينّالسّليمّوالمصابّبالسّرطانّمتماثلةّ

ّوأنّهذهّالنّتائجّتبينّأنّالـّّRasليسّسبباّفيّحدوثّسرطانّالجلدّ .

صفحة  0من 5
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ّ)2ترجمةّجزءّالمورثةّّRasالموضحةّبالوثيقةّ(ّ)1إلىّتتاليّأحماضّامينيةّ .
ّ

.×5

1.

ّ)3شرحّالنّتائجّالمحصلّعليهاّفيّالوثيقةّ(ّ)2لتأكيدّالفرضيةّالصّحيحةّ .

co
m

بمقارنةّالتّتابعّالنيكليوتيديّلجزءّالمورثةّالمسؤولةّعلىّتركيبّالـّّp53فيّالخليةّالعاديةّوالخليةّ

الورميةّنسجلّحذفّنيكليوتيدةّ(ّ)Aمنّمورثةّالخليةّالسّرطانيةّمماّنتجّعنهّتغيرّفيّعددّ

.

1.

األحماضّاألمينيةّالمشكلةّللبروتينّّp53الطّافرّففقدّبنيتهّالفراغيةّالطّبيعيةّوبالتّاليّفقدّوظيفتهّ

(قدرتهّعلىّمراقبةّاالنقسام)ّوهذاّماّيؤكدّصحةّالفرضيةّ .

n.

العالم

عناصر اإلاجاة (الموضوع األول)

io

uc
at

الاجزء الثالث (النص العلمي)ّ :

ماجزأة

ماجموع

ّّينجمّسرطانّالجلدّعنّاالنقسامّالعشوائيّللخالياّنتيجةّعواملّمتعددةّمنّبينهاّالتّعرضّالدّائمّ
والمستمرّألشعةّالشّمسّفكيفّتتسببّهذهّاألخيرةّفيّحدوثّسرطانّالجلد؟ ّ

0211

يتضمنّالعرضّاألفكارّالتّالية ّ:ـّتأثيرّأشعةّالشّمسّفيّحدوثّطفراتّوراثيةّ .

520

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّــّتأثيرّالطّفرةّالوراثيةّعلىّالبنيةّالفراغيةّللبروتينّ .

ed

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّــّتأثيرّالبنيةّالفراغيةّفيّوظيفةّالبروتينّ ّ.

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّــّتأثيرّالخللّالوظيفيّعلىّمراقبةّاالنقسامّالخلويّ .

y-

يتسببّالتّعرضّالمستمرّألشعةّالشّمسّفيّحدوثّطفراتّوراثيةّعلىّمستوىّالمورثاتّينجمّعنهاّ
بروتيناتّغيرّطبيعيةّمماّيّفّقدهاّوظيفتهاّ.

en
c
صفحة  3من 5
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العالم

عناصر اإلاجاة (الموضوع الثاني)

ماجزأة

ماجموع

التمرين األول 80( :نقاط)

 )1التعرف على البيانات المرقم من 1إلى .0

8×52.0

co
m

ّّّ:1غشاءّهيوليّّّّّ:2هيولىّّ  6ّّّّ HLAI:4ّّّّHLAIIّ:3وّ:5السّلسلةّαللـّ

1.

 HLAIIأو ّّالسّلسلةّّβللـّّ:7ّ ّّّّHLAIIالسّلسلةّّαللـّّ:8ّّّّّّّHLAIالسّلسلةّβ2m
 )2تحديد نوع الخاليا التي تحمل البني ( )3وتلك التي تحمل البني (:)4

.×520

ّ-نوعّالخالياّالتيّتحملّالبنيةّ(ّ)3هيّالبالعاتّالكبيرةّوالخالياّاللّمفاويةّّ .LB

10

ّ-نوعّالخالياّالتيّتحملّالبنيةّ(ّ)4هيّكلّالخالياّذاتّالنواةّ .

n.

 )3تحديد المنشأ الوراثي:

ّ-البنيةّ(ّ)3تنشأّعنّالتّعبيرّالمورثيّلمورثاتّّCMH IIالمتمثلةّفيّDP.DQّ2DR.

io

المحمولةّعلىّالزوجّالصبغيّرقمّّ .1
ّ
و

.×5

uc
at

ّ-البنيةّ(ّ)4تنشأّعنّالتّعبيرّالمورثيّلمورثاتّّCMHIالمتمثلةّفيّB.C.ّ Aبالنّسبةّ

1.

)ّالتيّتقعّعلىّالزوجّالصبغيّرقمّّ1بينماّالمورثةّالتيّتشرفّعلىّتركيبّ
ّ
للسّلسةّ(α
السّلسلةّالقصيرة  β2mواقعةّعلىّالصبغيّرقمّّ .11

)4النص العلمي:

5205

ـ تستطيعّالعضويةّالتّمييزّبينّالذّاتّوالالّذاتّبفضلّجزيئاتهاّالغشائيةّذاتّالطّبيعةّ
ّّفكيفّتتدخلّهذهّالجزيئاتّفيّالتّمييزّبينّالذّاتّوالالّذات؟ ّ

ed

الغليك ّوبروتينيةّ .

(ّ)CMHوالتيّتمثل الهويةّالبيولوجيةّللفردّ .
ّّتصنفّجزيئاتّ(ّ)CMHإلىّقسمينّ :

ّ)HLAI(CMHIّ-المتواجدّعلىّغشاءّجميعّالخالياّذاتّالنّواةّ ّ.

ةّواللّمفاوياتّّ .LB
ّ)HLAII(CMHII-المتواجدّعلىّأغشيةّالبالعاتّالكبير ّ

حيثّيمتلكّكلّفردّتركيبةّخاصةّمنّهذهّالجزيئاتّيحددهاّالتّنوعّاألليليّللمورثاتّالمشفرةّ

لهذهّالجزيئاتّ ّوتحددّهذهّالجزيئاتّالهويةّالبيولوجيةّوبالتّاليّتميزّالذّاتّعنّالالّذاتّ .

ـ تتدخلّجزيئاتّالـ CMHIوالـّ CMHIIفيّالتّمييزّبينّالذاتّوالالّذاتّنتيجةّتنوعهاّالكبيرّّ
النّاجمّعنّمنشأهاّالوراثيّ.

صفحة  4من 5

10

en
c

y-

سيجيّالرئيسيّ
ّ
ـ تحددّجزيئاتّالذّاتّوراثياّبمجموعةّمورثاتّتعرفّباسمّمعقدّالتّوافقّالنّ

5.

5205

تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :علوم الطبيعة والحياة /الشعب(ة) :رياضيات /بكالوريا 0202
العالم

عناصر اإلاجاة (الموضوع الثاني)

ماجزأة

ماجموع

التمرين الثاني 12( :نقط ) :
الاجزء األول :

ّ

 * )1مستوىّّالبنيةّالفراغيةّللبروتينينّالممثلينّبالشكلينّ(أ)ّوّ(ب)ّ:بنيةّرابعية ّ

ّ 2×0.1

ّّّّّّّّالتّعليلّ:وجودّأكثرّمنّسلسلتينّبيبتيديتينّلكلّمنهاّبنيةّثالثيةّمرتبطةّمعّبعضهاّ ّ.

ّ

2.58

co
m

ّ 1.1

ّّّّّ*ّإبرازّالمشكلةّالمطروحةّ:يتميزّكلّمنّالـّ(ّ)HbAوّ(ّ)HbSبنفسّالبنيةّالفراغيةّ،فماّسببّ ّ
ّّّّّّّّّنقصّالكفاءةّالوظيفيةّلبروتينّالـّ()HbS؟ ّ
 )2فرضي تفسر سبب االختالل الوظيفي لبروتين:

520
ّ

يعودّسببّاالختاللّالوظيفيّللبروتينّإلىّتغيرّالبنيةّالفراغيةّالوظيفيةّنتيجةّتغيرّعددّأوّنوعّأوّ
الاجزء الثاني :

n.

تتاليّاألحماضّاألمينيةّالمكونةّلهّ .

0211

io

 )1مقارن النتائج المحصل عليها عند الشخصين:

منّخاللّالمقارنةّبينّتتابعّجزءّمورثةّبيتا ) (βغلوبينّشخصّسليمّوشخصّمصابّنالحظّ :

uc
at

ّ 3×1

ـ تماثلّتتابعّنكليوتيداتّالسّلسلةّالمستنسخةّلشخصّسليمّوشخصّمصابّبالدريبانوسيتوزّ .

10

ـّاختالفّعلىّمستوىّالثّالثيةّرقمّّ1حيثّتمّتغيرّالنكليوتيدة  Tبالنكليوتيدة  Aعلىّمستوىّ
النكليوتيدةّرقمّّ .20

ـ تغيرّالحمضّاألمينيّرقمّّ1من  Gluإلىّ Val.

ed

 )2التحقق من صح الفرضي المقترح :

تعتبرّالفرضيةّصحيحةّألنّتغيرّنيكليوتيدةّواحدةّعلىّمستوىّالثّالثيةّرقمّّ1أدىّإلىّتغيرّ

55

وظيفيّمتمثلّفيّإصابةّالشّخصّبمرضّفقرّالدّمّالمنجلي

ـ بينتّالدّراساتّأنّأيّخللّفيّبنيةّالبروتينّينجمّعنهّخللّفيّوظيفتهّ ّ.

ّ

en
c

الاجزء الثالث :النص العلمي:

y-

الحمضّاألمينيّمن  Gluإلى  Valوبالتّاليّتغيرّالبروتينّمن  HbAإلى  HbSنتجّعنهّخللّ

ـ يعودّالتّخصصّالوظيفيّللبروتيناتّإلىّاكتسابهاّبنيةّفراغيةّمحددةّبعددّ ّونوعّوتتاليّمحددّمنّ

ّ

ّ 0.10
ّ

األحماضّاألمينيةّحسبّتتابعّنكليوتيداتّالمورثةّالمشفرةّلهاّ،حيثّأيّتغيرّفيّعددّأوّنوعّأوّ

ّ

تتاليّالنكليوتيداتّيؤديّإلىّتغيرّالحمضّاألمينيّالموافقّ ّوبالتّاليّتغيرّالبنيةّالفراغيةّللبروتينّ،
بسببّتغيرّالروابطّالتيّتنشأّبينّجذورّأحماضّأمينيةّمحددةّوالتيّتحافظّعلىّاستقرارّبنيتهاّ
ّ
وينجمّعنّهذاّالتغيرّخلالّفيّعملهاّوبالتّاليّفقدانّالتّوازنّالوظيفيّللعضويةّ .

ـّتتوقفّالكفاءةّالوظيفيةّللبروتيناتّعلىّبنيتهاّالفراغيةّالتيّتحددهاّاألحماضّاألمينيةّالمكونةّلهاّ .

صفحة  5من 5
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