
   

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 وزارة الرتبية الوطنية

 متحاانت واملسابقاتالالديوان الوطين ل
 2019دورة:                                                                   التعليم الثانوي بكالوراي امتحان

 علوم جتريبية الشعبة:
 د 04وسا  40 املدة:                                      وم الطبيعة واحلياةعل اختبار يف مادة: 

 

 9من  1صفحة 

❀ 

 

 :اآلتيين الموضوعين أحد يختار أن المترشح على
 األول الموضوع

 (9من  0إلى الصفحة  9من  1( صفحات )من الصفحة 50يحتوي الموضوع على )
 :نقاط( 50) التمرين األول

َلفامنهاََْنباِعثَ تاََراكينَالطفحيةَتنتشرَعلىَمستوىَظهراتَوسطَمحيطيةالبَنَ أاََالباحثونَفيَمجالَالتكتونيةَظَاحَالَا

واسائلةََرةعتبَامَ  ر  َ.)البرنس(َالمعطفَريدوتيتيبَنصهارباَذلكَتعملَعلىَتجديدَالقشرةَالمحيطية،َفافاس 
َ ثِ ل  َعليكَالوثيقةَالتاليةَالتيَت ما َ.مرتبطةَبالظهرةَوسطَمحيطيةالَللمغماتيةَانموذجولدراسةَذلكَت قاترح 

َ
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َمنخفضَوضغط C°1300درجةَحرارة ارَالبيريدوتيتانصهَيتطلبَمالحظة:

َ.8إلى1ََتاعار ْفَعلىَالبياناتَالمرقمةَمنََـ1
ْمَفيَنصَعلمي ـ2 َاألدلةَالتيَت بي نَأنَمناطقَالتباعدَمرتبطةَبمغماتيةَنشطةَمستغالَمعطياتَالوثيقةَومعلوماتك.ََقادِ 

 اط(:نق 50) التمرين الثاني
ََاتَأنَالنشاطَاألنزيميَيتطلبَبنيةَفراغيةَخاصةَبهَتسمحَبأداءَوظيفةَمحددة.منَالدراسَباي ناْتَالعديدَ 

َوظائفها؟فيَكلَاختالفَفيَبنيةَاألنزيماتَيؤديَحتماَإلىَاختالفََلَْهَافَا
 :األولالجزء 

 (Aspergillus niger)ِفْطراْيَأسبرجيلوسَعندََ(GO)َغلوكوزَأكسيدازَنزيمأحولَتجريبيةَمنَالباحثينَدراسةََىَفريقَ رَاجَْأَا

َوالذيَيحفزَالتفاعلَالكيميائيَالتالي:َ(Penicillium amagasakiense)وبنيسليومَ
2O2Acide gluconique + H ➔O 2+ H 2Glucose + O 
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 9من  2صفحة 

❀ 

َالشكلَ)أ(حيثَ(:1َ)َممثلةَفيَالوثيقةالنتائجَالمتحصلَعليهاَ عندGOََألنزيمَةَويبنيالخصائصَالَبعض ي ماثِ ل 
َالشكلَ)ب(َ،(Rastop) مبرمجَراستوبَاَبواسطةتمَالحصولَعليهَالفطرين تسلسلَاألحماضَاألمينيةَفيَ بينماَي بايِ ن 

َ.َ(Anagène) منَمبرمجَأناجينَأ ِخذاتََْكلَفطرعندَ GO السلسلةَالببتيديةَألنزيم
 GOأنزيمَغلوكوزَأكسيدازَ

َ البينيسليومَفطرَاألسبيرجيلوسَفطر
 587 185َعددَاألحماضَاألمينية

 αَ62 25لبنياتَالثانويةَعددَا

 βَ57 24عددَالبنياتَالثانويةَ

 206Cys- 164Cys 210Cys-168Cysَجسرَثنائيَالكبريت

 424Asp,559,His516,His512Arg 428,Asp563,His520,His516Argَاألحماضَاألمينيةَللموقعَالفعالَ

 )أ( الشكل

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 الشكل )ب(
 (1الوثيقة ) 

َ

 َ.(1معطياتَالوثيقةَ)َانطالقاَمنَالمطروحةالتيَتسمحَبحلَالمشكلةَالخطواتَالعمليةَالمتبعةََجَِْرَخَِتَااسَْ ـ1
َ.ََعندَالفطرين  GOقااِرْنَبينَالخصائصَالبنيويةَألنزيمَـ2

 :الثانيالجزء 
لاة،َتامَ  مِ  َلهَرَْف َِشَاالمَ ADNَمستوىَالـَإحداثَطفراتَعلىَعدَبَلغلوكوزَأكسيدازلَاألنزيميَنشاطالَقياس ََفيَدراسةَم كا

َ(.pH=6وCَ°25)َالمالئمةشروطَالفيََوذلكَمقارنةَبالنشاطَاألنزيميَللساللةَالطبيعيةَلفطرينَالسابقينعندَا
َ(.2)َ)أ(َمنَالوثيقةَالشكلَالنتائجَالمتحصلَعليهاَفيَكلَحالةَممثلةَفي

َالشكلبينماَ  عندَالفطرين.َالطبيعي  GO(َبنيةَالموقعَالفعالَألنزيم2)َ)ب(َمنَالوثيقةَي ماثِ ل 
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رقمَ
َالتجربة

السرعةََ:النتائج GOألنزيمََاألحماضَاألمينية
األعظميةَللنشاطَ

 Vmaxاألنزيميَ
َ Aspergillusعندَ

َ)ساللةَطبيعية(
Penicilliumَعندَ

َ)ساللةَطبيعية(
َستبدالَناتجَال

َالساللتَالطافرةعندَ
 %100 َبدونَطفرةَبدونَطفرة 5

6 68Tyr 73Tyr Phe 32% 

3 424Asp 428Asp Ala 7.2% 

4 516His 520His Ala 1.1% 

5 512Arg 516Arg Gln 3.5% 

2 514Asn 518Asn Thr 58.2% 

 الشكل )أ(

  
 الشكل )ب(

 (2الوثيقة ) 
 

ْرَالنتائجَالتجريبيةَالمحصلَعليهاَباستغاللك ـ1 َومنَمعلوماتك.(2َلمعطياتَالوثيقةَ)َفاسِ 
ْمَإجـ 2  ابةَملخصةَللمشكلةَالعلميةَالمطروحةَفيَبدايةَالتمرينَانطالقاَِمم اَتوصلتَإليهَفيَهذهَالدراسة.قادِ 

 

 نقاط(: 40التمرين الثالث )

فاعلة.ََعناصرَمناعيةَجزيئيةَوخلويةَبتدخلتخريبَالخالياَالسرطانيةََفيَالحالةَالطبيعيةَعلىَالمناعيَالجهازَلَ مَاعَْيَا
َالخالياَالورمي ر  ِتَمنَالجهازَالمناعي،َفتفقدَبذلكَالذاتَالقدرةَعلىَت طاوِ  ةَفيَالمراحلَالمتقدمةَللسرطانَآلياٍتَلإِلْفالا

َمقاومةَالمرض.
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  :لجزء األولا
َانحاللَخالياَالورم.َشروطَاَوتأثيرَالخالياَالمناعيةََآليةَا(1َ)َالوثيقةَلَ ثِ َمَات ََ

                          

            

                                        

          

          CPA

            

CD8

LT- CD8

      
      

HLA  I

TCR

َ
 (1) الوثيقة

 

 (.1)َضدَالخالياَالسرطانيةَالممثلةَفيَالوثيقة المناعيةَالمتدخلةَفيَالستجابةَالمناعيةَالخاليادورََدَْدَِحَاـ 1
 .الجهازَالمناعيطانيةَمنَلخالياَالسَرا بعضَفالتإَلتفسيرَفرضيتينَحَِْرَتاَْقَِاََـ 6

 :الثانيالجزء 
لُِّصَمنَاألورامَيلجأَاألطباءَإلىَاختيارَطرقَعالجية،َمن1َ َ.(2)َبينهاَالطريقتانَالموضحتانَفيَالوثيقةـَللت خا

 (:1الطريقة )
2َحقنَمتكررَلألنترلوكينَ

(IL2)ََئجَجيدةَنتايعطي
فيَحالةَورمَحديثَ

00َ)اختفاءَالورم(.َ

10000

                                mm         3

      )    (
IL 2 IL 2 IL 2 IL 2َ

ََ(:2) الطريقة
  TILخالياوريديَلحقنَ

التيَتخترقَ LTCخالياَ)
إلىََأدى(َالورمَالحديث

َتراجعَالورم

 
 

 

 

 
 

 

 

            
         TIL

                 
               IL2

       :
-                    
-       TIL

     TIL    

    TIL 

      
       :

-            

َ
 (2الوثيقة ) 
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 9من  5صفحة 

❀ 

َعجزَالجهازَالمناعيَعلىَتخريبَالخالياَالسرطانيةَفيَالحالةَالطبيعيةَأوَالحالةَالعالجية،ََت ْقتاراح َعليكَلتفسيرَ ـ6
َ(.3)َسلسلةَالتجاربَالمبينةَفيَالشكلينَ)أ(َو)ب(َللوثيقة

َبتقنياتَخاصةَتحضيرََ:(1) التجربة نا َوأخرىَمفلورةَباألحمرَضدHLA I أجسامَمضادةَمفلورةَباألخضرَضدَأاْمكا
َِضيافاْتَهذهَاألجسامَالمضادةَلوسطينَ)أ(َو)ب(َبحيث:الببتيدَالمستضديَلخالياَالورم،َأَ َََََََََََََ

 .(X)نرمزَلهاَبـTILََلـََِغيرَمقاومةأ ِخذاْتَمنَورمَحديثََورميةخالياََبهَ:(أ) الوسط
َ(.Y)نرمزَلهاَبـTILََلـَِمقاومةَأ ِخذاْتَمنَورمَفيَمرحلةَمتقدمةََياَورميةخالَبهَالوسط )ب(:

َ(:3الشكلَ)أ(َللوثيقةَ)َفيَجدولَمتابعةَتوزعَالفلورةَأعطتَالنتائجَالمبي نةـ 
َ.َ(Y)وَ(X)َالورميتينَالخليتينةَمنَالورمَمعَمأخوذ LTCخالياََعَ راَزَْت ََ(:2) التجربة

َ(:3الشكلَ)ب(َللوثيقةَ)فيَالمتحصلَعليهاَبعدَنفسَالمدةَالزمنيةَممثلةََيةالمجهَرالمالحظةََََََََََََ
َالنتائجَ

وجود فلورة خضراء 
 في الوسط

وجود فلورة خضراء على سطح 
 خاليا الورم ءغشا

وجود فلورة حمراء 
 في الوسط

وجود فلورة حمراء على سطح 
 خاليا الورم ءغشا

 ++++ + ++++ + الوسط )أ(

 + ++++ - +++++ الوسط )ب(

َغياب فلورة:َ(-)ََََََََََََوجود فلورة:َ(+)

َالشكل )أ(

    

 LTC

          

 )X(

َ

            LTC
           )Y(

َ

َ)ب( الشكل

 (0) الوثيقة 
َ(:3(َو)2كَلمعطياتَالوثيقتينَ)باستغالل

رَْـ 1 َبي نفيَذلكَثمَبروتيناتَالاَدورَز َرَِْبَمَ الخالياَالورميةَمنَالجهازَالمناعيَالطبيعيََإفالتَوعدمَإفالتَفاسِ 
 ََالفرضيةَاألكثرَوجاهة.ََََ

َاْستاْنِتْجَبأنَالتدخلَالعالجيَغيرَفعالَدوماَضدَالسرطانَثمَقدمَنصيحةَوقائيةَلتفاديَتطورَهذاَالمرض. ــ2
 الجزء الثالث:

ْصَفيَمخططَمراحلَالستج ظِ ف اَالمعلوماتَالتيَلاخِ  ابةَالمناعيةَضدَالخالياَالسرطانيةَاعتماداَعلىَمكتسباتكَوم وا
  توصلتَإليهاَمنَهذهَالدراسة.

 انتهى الموضوع األول
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 9من  6صفحة 
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 الثاني الموضوع
 (9من  9إلى الصفحة  9من  6( صفحات )من الصفحة 04يحتوي الموضوع على )

 

 نقاط( 45التمرين األول: )
َهام.َتكتونيزَبنشاطَاحلَالغربيَلقارةَأمريكاَالالتينية،َالذيَيتميَ األنديزَعلىَطولَالسَ تقعَسلسلةَجبالََََ

 :لةَفيَالوثيقةَالتاليةمثَ معطياتَالمَ ترحَالشاطَت قلهدفَدراسةَجانبَمنَهذاَالنَ 
َ

5
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7

8

1
2

3

4

              

H
2 O

H
2 O

 

َ
 الوثيقة

 

 .نيالتكتَوشاطَفَعلىَهذاَالنَ وتعرَ َسم َالعناصرَالمرقمةـ 1
َ ـ2  .البركانَالنفجاريَمعتمداَعلىَمعطياتَالوثيقةَومكتسباتكَلكَ شَاتَاكيفَعلميََاشرحَفيَنص 
 

 نقاط( 47: )نيالتمرين الثا
َةلمكافحةَالحشراتَالضارَ فيَالمجالَالزراعيََDDTَ(Dichloro-diphényl-trichloroéthane)مادةَالـَت ستخدمَ

َ َىَصحةَاإلنسانَحيثَت سببَاختاللَوظيفياَفيَجهازهَالعصبي.عنَاستعمالهاَآثارَسلبيةَعللكنَيانت ج 
 قترحَالدراسةَالتالية:ت DDTََمادةَالـََلمعرفةَآليةَتأثير

 

َ:َالجزء األول
َ.معزولَليفَعصبيلالَفعَ التنبيهَإثرَالDDTَغيابَمادةَالـَفيَوجودََوالكمونَالغشائيَي قاسَ

 (.5َلةَفيَالوثيقةَ)مثَ المحصلَعليهاَمَ النتائجَ



 

 2019 / بكالوراي/علوم جتريبية  الشعبة: // لطبيعة واحلياةاعلوم  :مادة يف اختبار
 

 

 9من  7صفحة 
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َ

 4 1 1,5 2 2,5 0,5 0 0,5 5 (ms) الزمن
 DDT -70َ-70َ-70َ+30َ0َ-70 -75 -70 -70في غياب مادة ( mv)الكمون الغشائي 

 DDT -70َ-70َ-70َ+30َ+25 +25 +25 +25 +25في وجود مادة ( mv)الكمون الغشائي 

 (1الوثيقة )
 

َ(.1cmََ0,5msََ/1cmََ20mvي عطىَمقياسَالرسمَالتالي:َ)َ.(5)َفيَالوثيقةَوضحةالنتائجَالمَ َلَْلِ َحَاماثِ ْلَبيانياَثمَـ 5
 .علىَالكمونَالغشائيDDTَلتفسيرَآليةَتأثيرَمادةَالـََتينفرضياقترحَـ 6

 الجزء الثاني: 
َل َمن َالتحقق َالمقترحتينهدف َالفرضيتين َإحدى َي ََصحة َبتقنية َالليفََآنَزجَ Patch Clampَعزل َغشاء من
،َقناةَالبوتاسيومَالفولطية(َعلى6َبينماَيحتويَالجزءَ)علىَقناةَالصوديومَالفولطيةَ(5َ)الجزءَيحتويَحيثََالعصبي

َحالةَهذهَالقنواتَالفولطية.ََ(6(َمنَالوثيقةَ)أالشكلَ)َي مث ل
َغيابَمادةَوجودََولَالتياراتَاأليونيةَالعابرةَللغشاءَفيَسجَ ثمَتَ لكمونَاصطناعيَمفروضَكلَجزءَمنَالغشاءَخضعَيَ 

 (.6(َللوثيقةَ)بفيَالشكلَ)َم بي نةالمحصلَعليهاََ،َالنتائجDDTالـَ
َ

0

0

                (pA)

      )2(          

0

0

                (pA)

                (pA)

pA :           

+2

+2 +2

+2

-2-2

-2 -2

      ) (       ) (
        )2(

                (pA)

                (pA)

                (pA)

                (pA)

                (pA)

Na+

 

K+

 

         

       

       

         

                       

                         

      

      

             

     

      )1(          

َ
 

دَأهمََـ5 َ.تهاتسميَالم مث لةَفيَالشكلَ)أ(َثمَعل لزاتَالقنواتَميَ مَ حد 
َ.DDTالـََالفولطيةَفيَغيابَمادةتأثيرَالكمونَالمفروضَعلىَالقنواتَ(6َالوثيقةَ)َيشكلباستغاللَمعطياتَرَفسَ  ــ6
ََ.علىَالنشاطَالعصبيDDTََالـَآليةَتأثيرَمادةناقشَصحةَإحدىَالفرضيتينَالمقترحتينَانطالقاَمنَالنتائجَالسابقة،َم بي ناَـ 3
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 نقاط( 40التمرين الثالث: )
َت ستعملَ اتَالحيويةَعمليةَتركيبَالبروتينَعندَالبكتيرياَفتوقفَنشاطهاَوتمنعَتكاثرهاَولذا كأدويةََتستهدفَالم ضادا

 للقضاءَعلىَالبكتيرياَالضار ة.َ

َلتحديدَمستوياتَتأثيرَهذهَاألدويةَت قترحَالدارسةَالتالية:َ

ََالجزء األول:
نَضمنRifamycineَت وضعَكميةَابتدائيةَمنَبكتيرياَ)س(َفيَأوساطَبهاَتراكيزَمختلفةَمنَالمضادَالحيويَ) (،َت حاض 

حةَفيَالشكلَ)أ(َمنَالوثيقةَ)شروطَنموَمناسبةَثمَت قاسَنسبةَتركيبَالب (،5َروتينَبدللةَالزمن.َنتائجَالقياسَم وض 
َرسماَتخطيطياَي بي نَعمليةَتركيبَالبروتين. ثِ ل  َأماَالشكلَ)ب(َفي ما

َ

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

  
 الشكل )ب( الشكل )أ(

 (1الوثيقة )
َ

َ(.5الوثيقةَ)ـَحل لَالنتائجَالم مث لةَفيَالشكلَ)أ(َمن5َ
دَمنَخاللهاَمستوىَتأثيرَالمضادَالحيوي5َـَاقترحَباستغاللَم عطياتَالشكلَ)ب(َمنَالوثيقةَ)6 (َثالثَفرضياتَت حد 
(Rifamycine.َعلىَتركيبَالبروتين)َ

ََالجزء الثاني:
ب(َفي مث لَنتائجَقياسَ(َشروطَونتائجَتجريبيةَلثالثةَأوساطَمختلفة،َأماَالشكلَ)6ي لخ صَجدولَالشكلَ)أ(َمنَالوثيقةَ)

(َفيَشروطَتجريبيةRifamycineَبوليميرازَبدللةَتركيزَالوسطَمنَالمضادَالحيويَ)ARNَنزيمَالـَنشاطَأالسرعةَالبتدائيةَل
َمالئمة.

1g/ml 

2g/ml 

4g/ml 

8g/ml 

 (%نسبة تركيب البروتين )

100% 

 (تَو.الزمن )

0% 

200% 

150% 

50% 
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❀ 

 الشروط التجريبية رقم الوسط
شدة اإلشعاع في األحماض 

 األمينية الُمدَمَجة

1 
ADNََ+ََنيكليوتيداتَريبية+ARNَََأحماضَأمينيةَبوليميراز+

َنزيمَالتنشيطَ+َريبوزومات.أ+ATPََ+ARNtََمشعة+َ
+++++++++ 

 + (.Rifamycine(َ+َالمضادَالحيويَ)5نفسَعناصرَالوسطَ) 2

0 
نزيمَالتنشيطَ+َأ+ATPََ+ARNtََأحماضَأمينيةَمشعةَ+َ

 ARNm(َ+Rifamycineَريبوزوماتَ+َالمضادَالحيويَ)
++++++++++ 

 الشكل )أ(

Vmax

                Vi                 )  (

َ
 الشكل )ب(

 (2الوثيقة ) 

َ(.6قارنَبينَالنتائجَالتجريبيةَالممثلةَفيَالشكلَ)أ(َللوثيقةَ)َـ5
َ)َـ6 َالوثيقة َمعطيات َباستغالل َالمضاد6َناقش َتأثير َمستوى َبدقة َمحددا َسابقا َالمقترحة َالفرضيات َإحدى َصحة )

َ(.Rifamycineالحيويَ)
ةَعلميَمنَخاللَماَسبقَومعلوماتكَمراحلَتركيبَالبروتينَمبرزاَالمستوياتَالمحتملَلاخ صَفيَنصَالجزء الثالث:

 ة.حيويللتأثيرَمختلفَالمضاداتَا
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