اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :علوم الطبيعة واحلياة /الشعبة :علوم جتريبية /بكالوراي0202 :
عناصر اإلاجاة (الموضوع ال ّول)
ال ّتمرين الول ( 50نقاط)

العالم

ماجزأة

ماجموع

 .1ال ّتعرف على المرحلتين (أ) و(ب) وعلى الرواةط المرقم وتحديد مستوى البني مع ال ّتعليل
 ال ّتعرف على المرحلتين (أ) و(ب):
 المرحلة (أ) :االستنساخ

0.25×2

 المرحلة (ب) :الترجمة

الرواةط المرقم :
 ال ّتعرف على ّ
1ـ اربطة شاردية 2ـ اربطة هيدروجينية 3ـ جسر ثنائي الكبريت 4ـ روابط (أقطاب) كارهة للماء

 تحديد مستوى البني مع ال ّتعليل" :بنية ثالثية"
ال ّتعليل :سلسلة ببتيدية واحدة تضمنت بنيات ثانوية حلزونية  αوأخرى وريقية  βومناطق انعطاف

02.22
0.25×4
0.25
0.25×3

 .2الّنص العلمي :آليات تركيب البروتين وكيفي اكتساةه ال ّتخصص الوظيفي.

 مقدم  :تؤطر المشكلة «كيف يتشكل البروتين وكيف يكتسب تخصصا وظيفيا؟»

0.5

 العرض :يتضمن الموارد األساسية التالية في شكل منسجم ومنظم.

 آليات تركيب البروتين االستنساخ والترجمة ،يتكون البروتين من عدد ونوع وتسلسل محدد
لألحماض األمينية وفقا للمعلومة الوراثية.

 يكتسب البروتين المتشكل بنية ثالثية األبعاد بانطواء السلسلة الببتيدية نتيجة نشاط الروابط

0.50×3

02.20

التي تنشأ بين السالسل الجانبية الحرة لألحماض االمينية.

 تستقر البنية الفراغية عند تشكل روابط في أماكن محددة قد تكون هدروجينية ،شاردية ،كارهة
للماء ،وجسور ثنائية الكبريت فتصبح البنية وظيفية.

 الخاتم  :تتوقف البنية الفراغية وبالتالي التخصص الوظيفي للبروتين ،على الروابط (ثنائية

0.5

الكبريت ،شاردية )...،التي تنشأ بين أحماض أمينية محددة ،ومتموضعة بطريقة دقيقة في
السلسلة البيبتيدية حسب الرسالة الوراثية.

ال ّتمرين الثاني ( 50نقاط)
الاجزء الول

 .1تبيان أن معطيات الشكل (أ) للوثيق ( )1تسمح بتحديد المستوى البنيوي لاجزيئ الريبونكلياز ()A
 تحتوي على سلسلة ببتيدية واحدة بها بنيات ثانوية قليلة ،كروية الشكل ،يضمن تماسكها 4

0.25×3

جسور ثنائية الكبريت (اإلجابة كاملة إذا ذكر ثالث خصائص فقط).

 فهي ذات بنية ثالثية.

0.25

صفحة  1من 11
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اتبع لإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :علوم الطبيعة واحلياة /الشعبة :علوم جتريبية /بكالوراي0202 :
عناصر اإلاجاة (الموضوع ال ّول)
 .2االستدالل:
 إلثةات أن ارتةاط النزيم ةالركيزة يتم ةفضل تكامل بنيوي ُي َتْر َاجم على المستوى الاجزيئي:
يبين الشكل (ب) من الوثيقة ( )1أن الـ  ARNيتوضع في منتصف الموقع الفعال حيث ترتبط
النيكليوتيدة ذات القاعدة ( )Cبثالثة أحماض أمينية كما يلي:
 يرتبط األكسيجين السالب من المجموعة الفوسفاتية بـ ( )-NH3+من .Lys41
 يرتبط أكسيجين المجموعة الفوسفاتية من جهة ( )5′Cبـ ذرة ( )Hلـِ .His119
 ترتبط ذرة ( )Hللمجموعة الكحولية من الريبوز بآزوت لـِ .His12
 بفضل هذه الروابط االنتقالية بين جزء من الركيزة والموقع الفعال يتم التكامل البنيوي بين األنزيم والركيزة.
 لتفسير النتائج ال ّتاجريبي :
 أنزيم الريبونكلياز Aال يفكك الـ  ADNألن هذا األخير سلسلة مضاعفة تحتوي على التايمين
( )Tال ترتبط مع الموقع الفعال لألنزيم ،تأثير نوعي لمادة التفاعل.
 عند إحداث طفرة باستبدال  His119باألَسبر ِ
ين ( )Asnيحدث ارتباط أنزيم الريبونكليازA
اج ْ
ْ ََ
بالركيزة من جهة  ،Lys41والـ  His12فهي تشكل موقع التثبيت في الموقع الفعال.
 األسبر ِ
ين سلسلته الجانبية ال يمكنها تشكيل رابطة مع المجموعة الفوسفاتية من جهة ()5′C
اج ْ
ْ ََ
للنيكليوتيدة لذا ال تتدخل في التحفيز األنزيمي فتنخفض سرعة التفاعل.
فالـ  His 111يشكل موقع التحفيز في الموقع الفعال.
الاجزء الثاني
 .1تحليل النتائج الممثل في الوثيق (:)2
ـ تمثل المنحنى تغير السرعة االبتدائية للتفاعل بتغير الـ .pH
ـ عند  3.7 = pHتكون  Viمنخفضة جدا.
ـ بتزايد الـ  pHمن  3.7إلى  3.7تتزايد .Vi
ـ عند  3.7 = pHتبلغ  Viقيمة أعظمية ( 0.285وحدة اعتبارية).
ـ تزايد الـ  pHبأكثر من  3.7يؤدي إلى تناقص .Vi
ـ فبجوار  3.7 = pHيكون نشاط األنزيم مرتفعا ،وبعيدا عن هذه القيمة يضعف نشاطه.
ـ االستنتاج :قيمة  3.7 = pHهي درجة الحموضة المثلى لنشاط الريبونكلياز ،Aفلكل أنزيم درجة
 pHمثلى لنشاطه وأي تغير طفيف يؤدي إلى انخفاض نشاطه.
 تبيان سبب النشاط الطبيعي لألنزيم في العصارة المعوي وعدم نشاطه في العصارة المعدي
ـ في العصارة المعوية قيم الـ  pHبين ( 3.7و )7.8قريبة من القيمة المثلى حيث تكون الشحنة اإلجمالية
للسالسل الجانبية لألحماض األمينية للموقع الفعال مستقرة تجعل بنيته وظيفية فتصبح المجموعات
الكيميائية الضرورية لحدوث التفاعل في الموقع المناسب للتأثير على الركيزة وبالتالي يحدث التفاعل.
ـ في العصارة المعدية قيمة  pH=2بعيدة عن القيمة المثلى لنشاطه ،يفقد األنزيم نشاطه ألن
حموضة الوسط تؤثر على الحالة الكهربائية للمجموعات الوظيفية الجانبية الحرة لألحماض
األمينية خاصة الموجودة في الموقع الفعال لألنزيم فتصبح شحنته الكهربائية اإلجمالية موجبة()+
وبتغير حالته األيونية يفقد بنيته الوظيفية مما يمنع تثبيت الركيزة وبالتالي ال يتم التفاعل.
صفحة  2من 11

العالم

ماجزأة

ماجموع

0.25×3
0.25

02

0..0

0.25×2

0..0

0..0

0..0

0..0
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اتبع لإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :علوم الطبيعة واحلياة /الشعبة :علوم جتريبية /بكالوراي0202 :
الول)
عناصر اإلاجاة (الموضوع ّ
 .2تفسير نتائج الوثيق (:)3
تمثل الوثيقة ( )7تأثير  βميركابتوايثانول واليوريا على النشاط األنزيمي.
 قبل إضافة المادتين يكون النشاط أعظميا ألن البنية الفراغية لألنزيم طبيعية تسمح له بأداء وظفته.
 عند أضافة المادتين يقل النشاط األنزيمي ألن جزيئات  βميركابتوايثانول تخرب الجسور ثنائية الكبريت
وجزيئات اليوريا تخرب الروابط الهيدروجينية ،يتغير انطواء السلسلة الببتيدية فيفقد أنزيم الريبونكليازA
(مرَجعا).
بنيته الطبيعية ويصبح غير نشط ُ
ؤكسد).
(م َ
 عند التخلص التدريجي من المادتين ،يسترجع األنزيم بنيته الوظيفية الطبيعية فيستعيد نشاطه ُ
المَراد إبرازها:
 .3استخالص شروط عمل الموقع الفعال لألنزيم ُ
نشاط األنزيم مرتبط ببنيته الفراغية خاصة موقعه الفعال ويتطلب الشروط التالية:
 حدوث تكامل بنيوي للموقع الفعال بالركيزة تشكل المعقد (أنزيم ـ ـ ـ ركيزة)
 بنية فراغية وظيفية.
 درجة  pHمثلى.
 خلو الوسط من مواد تؤثر على بنيته الطبيعية.
ال ّتمرين الثالث ( 50نقاط)

العالم

ماجزأة

ماجموع

0.2.
0..0

01

0.2.

0.2.×4

01

الاجزء الول
 .1تحليل معطيات الوثيق ()1
الشكل (أ):

 يمثل المنحنى تطور عدد خاليا  LT4في الـ ( )mm3من الدم إثر اإلصابة بفيروس ،VIH
حيث نميز مرحلتين:
 مرحلة بدون أعراض :بعد اإلصابة مباشرة يرتفع عدد خاليا  LT4من  885إلى  755خلية
في الـ mm3من الدم عند الشهر  ،12ثم يقل العدد إلى  255في الشهر .05
 مرحلة تطور األمراض االنتهازية :يستمر تناقص الخاليا  LT4من  255لينعدم في الشهر .74
االستنتاج :انخفاض عدد  LT4دون 200في  mm3من الدم يؤدي إلى ظهور األمراض االنتهازية.
الشكل (ب) :رسم تخطيطي يبين عالقة الخلية  LT4بالبالعة الكبيرة والخاليا اللمفاوية  LT8و.LB
 تظهر  LT4في تماس مع خلية البالعة الكبيرة (خلية عارضة) بعد اقتناصها للمستضد وهدم
بروتيناته إلى ببتيدات تعرضها على سطح غشائها مرتبطة بالـ .CMH
 تفرز الخاليا  LT4مبلغات كيميائية تثبت على مستقبالت غشائية نوعية على سطح غشاء
 LBو LT8التي تعرفت على نفس المستضد.
االستنتاج :تتعاون الـ  LT4مع البالعة الكبيرة للتعرف على المستضد وتُ ِ
حف ُز الخاليا اللمفاوية
 LT8و LBبواسطة مبلغات كيميائية.

0...

01.20
0...

 .2اقتراح الفرضي :

تؤدي الخاليا  LT4الدور المحوري في االستجابة المناعية النوعية الخلطية والخلوية فانخفاض
عددها دون  200خلية في مم 3من الدم يؤدي إلى ظهور أمراض انتهازية.
صفحة  3من 11

0.5

0.20

اتبع لإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :علوم الطبيعة واحلياة /الشعبة :علوم جتريبية /بكالوراي0202 :
الول)
عناصر اإلاجاة (الموضوع ّ

الاجزء الثاني
 .1تحديد الهدف من كل من ال ّتاجارب الثالث :
التجربة :الشاهد أو إثبات عدم قدرة الخاليا اللمفاوية غير المحسسة على التكاثر.
التجربة :اثبات تأثير األنترلوكين على تكاثر الخاليا  LBو LTفي االستجابة المناعية النوعية.
التجربة :اثبات أن مصدر األنترلوكين هو الـ .LT4

 .2استخراج المعلومات الساسي لتأكيد صح الفرضي ةاستغالل الوثيقتين ( )2و(:)3
استغالل الوثيق (:)2
 ال ّتاجرب  :النشاط اإلشعاعي قليل لعدم تكاثر الخاليا اللمفاوية ألنها تلقت سائال طافيا خاليا
من األنترلوكين لغياب المستضد.
 ال ّتاجرب  :النشاط اإلشعاعي كبير لتكاثر الخاليا اللمفاوية ألنها تلقت سائال طافيا غنيا باألنترلوكين
المأخوذ من الخاليا اللمفاوية المنشطة.
 ال ّتاجرب  :النشاط اإلشعاعي قليل لعدم تكاثر الخاليا اللمفاوية ألنها تلقت سائال طافيا خاليا
من األنترلوكين لغياب .LT4
 ومنه الخاليا  LT4المنشطة في وجود المستضد تنتج األنترلوكين الذي يحفز على تكاثر الخاليا اللمفاوية.
استغالل معطيات الوثيق (:)3
الشكل(أ) :أعمدة بيانية تمثل تغير عدد الـ LT8في طحال فئران عاجزة عن انتاج الـ  IL2وفئران
طبيعية قبل وبعد اإلصابة.
6
 قبل اإلصابة يكون عدد الخاليا  )50 ×5.( LT8متساويا في طحال الفأرين.
 بعد  3أيام من اإلصابة يتزايد عدد الخاليا  LT8في طحال الفأر الطبيعي ليصل إلى
( )506×4.ويبقى عددها ثابتا في طحال الفأر الطافر.
 بعد  1أيام من اإلصابة تناقص طفيف في عدد الخاليا  LT8في طحال الفأر الطبيعي وفي
طحال الفأر الطافر.
 ومنه األنترلوكين  IL2ينشط  LT8على التكاثر اللمي.
الشكل (ب) :منحنيا تغير عدد الخاليا المتمايزة بتغير تركيز الـ IL2
 من  0إلى  (UI/L) 152يالحظ تزايد طفيف في عدد الخاليا البالزمية والخاليا .LTC
 من  502إلى  (UI/L) 504يالحظ تزايد كبير في عدد الخاليا البالزمية والخاليا .LTC
 ومنه يعمل  IL2على تمايز الخاليا  LBإلى خاليا بالزمية وتمايز  LT8إلى .LTC
ــ المعلومات الساسي المستخراج (يمكن استخراج المعلومات ةعد استغالل كل وثيق )
 الخاليا  )LTh( LT4المنشطة تفرز األنترلوكين ( )IL2الذي ينشط الخاليا  LT8وLB
المتعرفة على المستضد.
 يحفز الخاليا  LBعلى التكاثر اللمي والتمايز إلى خاليا بالزمية منتجة لألجسام المضادة
المتدخلة في الرد المناعي الخلطي.
 يحفز الخاليا  LT8على التكاثر اللمي والتمايز إلى خاليا  LTCالمتدخلة في الرد المناعي الخلوي.
 تتوقف االستجابة المناعية النوعية أساسا على دور ال ـ  LT4وبالتالي نقص عددها ويؤدي إلى
عجز مناعي كما في حالة اإلصابة بفيروس  .VIHومنه الفرضي المقترح صحيح .
صفحة  4من 11

العالم
ماجموع
ماجزأة

0.25×3

0..2

0.25×4

0.25×4

03..2
0.25×3

0.25×3

0.2.

اتبع لإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :علوم الطبيعة واحلياة /الشعبة :علوم جتريبية /بكالوراي0202 :
الول)
عناصر اإلاجاة (الموضوع ّ
الاجزء الثالث :مخطط تفسيري للتغيرات التي تط أر على االستجابة المناعية النوعية إثر إصابة

العضوية بفيروس :VIH

التنقيط يوزع كالتالي - :وضع مخطط صحيح لمراحل االستجابة المناعية الخلطية

5.85

 -وضع مخطط صحيح لمراحل االستجابة المناعية الخلوية

5.85

 -تحديد آلية تأثير VIH

العالم
ماجموع
ماجزأة

5.85

المستضد

انتخاب الّلم

ةالع كبيرة

LT8

LT4

تكاثر وتمايز

تكاثر
وتمايز







LTh



تكاثر وتمايز
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الّلم

LB

انتخاب
الّلم
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LTC

IL2










صفحة  2من 11
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اتبع لإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :علوم الطبيعة واحلياة /الشعبة :علوم جتريبية /بكالوراي0202 :
العالم

عناصر اإلاجاة (الموضوع الثاني)

ماجزأة

ماجموع

ال ّتمرين الول ( 50نقاط)
 .1ال ّت َعر ْف على البيانات المرقم والمراحل:
ـــ البيانات المرقم :
1ــ لمفاوية LB

2ــ جسم مضاد غشائي( 3 )BCRـ مستضد

0ــ جسم مضاد ساري  6ــ معقد مناعي

ـــ المراحل:

المرحلة  :Aمرحلة التعرف واالنتقاء

المرحلة  :Cمرحلة تشكيل المعقد المناعي

 .2كتاة الّنص العلمي:
المقدم :

0ــ مستقبل غشائي

4ــ خلية بالزمية

 0ــ خلية بالعة كبيرة.

المرحلة  :Bمرحلة التنشيط والتكاثر والتمايز

0.25×8

03

0.25×4

المرحلة  :Dمرحلة بلعمة المعقد المناعي.

يمتلك الجهاز المناعي خاليا مؤهلة للتعرف على الالذات واقصائها بفضل إنتاج بروتينات

0.25

متخصصة ،فما هي هذه المؤهالت وكيف تسمح لها بأداء وظائفها؟
العرض:

* مؤهالت الخاليا LB

ـ ـ كثيرة التنوع بفضل مستقبالت غشائية  BCRالتي تمكنها من التعرف على المستضدات النوعية.

0.50

ـ ـ لها القابلية للتنشيط والتكاثر والتمايز إلى خاليا بالزمية.

* مؤهالت الخاليا البالزمية LBP

ـ ـ خاليا أكبر حجما من الخاليا  LBوتتميز بشبكة هيولية فعالة كثيفة وجهاز كولجي متطور غنية

0.50

02

بالحويصالت اإلف ارزية (بها أجسام مضادة).

ـ ـ تنتج وتفرز أجسام مضادة متخصصة تبطل مفعول المستضد.

* مؤهالت البالعات الكبيرة.

ـ خاليا كبيرة الحجم لها مستقبالت غشائية نوعية تثبت المعقد المناعي (جسم مضاد ـ مستضد).

0.50

ـ لها قدرة بلعمة المعقد المناعي والتخلص منه.

ـ عارضة لمحددات المستضد على سطح غشائها مرتبطة بـجزيئات  CMHبنوعيه.

ـ تفرز  IL1لتنشيط الخاليا اللمفاوية .T

الخاتم :

إن التنوع الهائل للمستضدات يتطلب تدخل خاليا مناعية مؤهلة ومتنوعة بفضل ما تملكه من

جزيئات بروتينية عالية التخصص.

صفحة  6من 11

0.25
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العالم

عناصر اإلاجاة (الموضوع الثاني)

ماجزأة

ال ّتمرين الثاني 50( :نقاط)

ماجموع

الاجزء الول:

 .1تحليل نتائج المرحلتين الولى والثاني :

المرحل الولى :يترجم الـ  ARNmفي هيولى  Tetrahymenaإلى بروتين  Aكامال بـ 534
حمضا أمينيا.
المرحل الثاني  :يترجم الـ  ARNmالخاص ببروتين Aلـ  Tetrahymenaإلى متعددات بيبتيد

0.25×2

01

قصيرة في المستخلص الخلوي للخاليا االنشائية لكريات الدم الحمراء لألرنب.

االستنتاج :ناتج الترجمة يختلف بين  Tetrahymenaوالمستخلص الخلوي للخاليا االنشائية

لكريات الدم الحمراء لألرنب ،رغم تماثل الـ .ARNm

0.50

 .2شرح سبب االختالف ةاستغالل شكلي الوثيق :
ـ استغالل شكلي الوثيق ()1

ـ من الشكلين (أ) و (ب) يمكن ترجمة  ARNmالمعني عند كل من:
الكائن

نتائج ترجمة ARNm

Tetrahymena
الخاليا اإلنشائية لكريات الدم الحمراء لألرنب

Ile-Met-Tyr-Lys-Gln-Val-Ala-Gln-Thr-Gln-Leu

01.50
0.50×2

Ile-Met-Tyr-Lys

ـ شرح سبب اختالف ناتج التعبير المورثي عن نفس الـ  : ARNmيرجع إلى أن رامزة التوقف
( )UAAعند األرنب وتشفر لحمض أميني  Glnعند .Tetrahymena

0.50

الاجزء الثاني:

 .1تفسير اختالف ناتج ال ّتعبير المورثي للـ  ARNmةاستغالل معطيات الشكل(أ) للوثيق (:)2
تستطيع  Tetrahymenaمواصلة ترجمة سلسلة  ARNmرغم وجود إحدى رامزتي التوقف
 UAAأو  UAGوذلك لوجود  ARNtخاص ( )Iso-accepteurs d’ARNtحامل للـ Gln

5..0

ويملك رامزات مضادة تتعرف على الرامزات  UAAأو  UAGوتترجمها إلى الحمض األميني

02

غلوتامين  ،Glnأما عند األرنب تتوقف الترجمة عند الرامزة  UAGلعدم امتالكه  ARNtيمكنه

التعرف على هذه الرامزة وترجمتها.

فينتج عن ذلك بروتين من  174حمض أميني عند  Tetrahymenaوبيبتيدات قصيرة عند

األرنب رغم تماثل الـ .ARNm

0.50

 .2اقتراح حل لألم العااجزة عن تركيب الكازيين ةاستغالل الوثيق (:)2

ةاستغالل الشكل (أ) من الوثيق ( :)2يمكن تصنيع جزيئات  ARNtخاصة ترتبط مع حمض

أميني معين ،ولها رامزات مضادة معدَلة يمكنها التعرف على رامزة التوقف.
صفحة  .من 11

0.25

اتبع لإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :علوم الطبيعة واحلياة /الشعبة :علوم جتريبية /بكالوراي0202 :
عناصر اإلاجاة (الموضوع الثاني)
من الشكل (ب) من الوثيق ( :)2عند ترجمة أليلي مورثة الكازيين العادي R1والطافر:R2

… TAC-TCC-CTC-AAT-CTT-AAT-TTG
R1
AUG-AGG-GAG-UUA-GAA-UUA-AAC...
…Met - Arg- Glu- Leu- Glu - Leu- Asn
 TAC -TCC-CTC-AAT-CTT-ATT-TTG...
R2
AUG-AGG-GAG-UUA-GAA-UAA-AAC...
Met - Arg- Glu- Leu- Glu.
استبدال للـ  Uبـ  Aفي الرامزة  ،0يظهر رامزة توقف بدل رامزة  Leuمما يؤدي إلى وقف تركيب
الكازيين ومن ثم غيابه في حليب األم العاجزة عن تركيبه.
يمكن تصنيع  ARNtخاص يحمل الحمض األميني  Leuويملك رامزة مضادة هي AUU
لتتعرف على رامزة التوقف  UAAوبذلك ال تتوقف عملية الترجمة عند هذه الرامزة ،حيث يقدم
هذا  ARNtكعالج لألم العاجزة عن تركيب الكازيين.
ـ ـ ـ مالحظ  :تقبل اقتراحات أخرى شرط أن تكون وجيهة.

ال ّتمرين الثالث ( 50نقط ):
الاجزء الول:
 .1تحديد مقر ودور الاجزيئات الغشائي في النقل العصبي في اجدول ثم استنتاج تأثير السم:
ــ تحديد مقر ودور الاجزيئات الغشائي :
مقر
الجزيئات
الدور
تسمح بدخول شوارد الصوديوم حسب تدرج التركيز محدثة
قناة  Na+المرتبطة غشاء الليف
زوال استقطاب.
العصبي
بالفولطية
تسمح بخروج شوارد البوتاسيوم حسب تدرج التركيز تساهم
قناة  K+المرتبطة غشاء الليف
في عودة استقطاب.
العصبي
بالفولطية
تسمح بدخول شوارد الكالسيوم حسب تدرج التركيز متسببة
الزر النهائي
قناة Ca2+
في تحرير المبلغ العصبي على مستوى الشق المشبكي.
المرتبطة بالفولطية المشبكي
تسمح بدخول شوارد الصوديوم حسب تدرج التركيز تساهم
قناة  Na+المرتبطة الغشاء بعد
في زوال استقطاب بعد مشبكي .PPSE
المشبكي
بالكيمياء
ــ استنتاج تأثير السم :يخفف سم العنكبوت اإلحساس باأللم.

العالم

ماجزأة

ماجموع

0.75

0.75

02.50

0.75

0.25×4

01.22

0.25

 .2اقتراح الفرضيات:
ف :1يثبط السم عمل القنوات  Na+أو K+المرتبطة بالفولطية فيمنع انتشار كمون العمل عبر
العصبون  Cفيوقف انتقال الرسالة العصبية المتسببة في اإلحساس باأللم.

ف :2يثبط السم عمل القنوات  Ca2+المرتبطة بالفولطية فيمنع تحرير المبلغ العصبي  Pفي الشق

المشبكي فيوقف انتقال الرسالة العصبية المتسببة في اإلحساس باأللم.
ف :3يثبط السم عمل قنوات  Na+المرتبطة بالكيمياء فيمنع دخول شوارد الصوديوم فال يحدث زوال
استقطاب في العصبون الوارد إلى الدماغ فال تنتقل الرسالة العصبية المتسببة في اإلحساس باأللم.
ـ ـ ـ مالحظ  :تقبل الفرضيات األخرى شرط أن تكون وجيهة.
صفحة  8من 11

0.25×3

0..2

اتبع لإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :علوم الطبيعة واحلياة /الشعبة :علوم جتريبية /بكالوراي0202 :
عناصر اإلاجاة (الموضوع الثاني)
الاجزء الثاني:

العالم

ماجزأة

ماجموع

 .1تفسير النتائج المحصل عليها:

الّتاجرب ( :)1عند فرض كمون سعته ( )+85mvعلى الليف العصبي  ،Cفي الحالتين العادية ①
وبوجود السم② ،يسجل نفس التسجيل يتمثل في تيار داخل سريع يدوم  0.5msثم يتناقص

0..0

ليتوقف عند  1msنتيجة انفتاح قناة  Na+ودخول شوارد  Na+مع تدرج التركيز ،ثم يسجل تيار

خارج يدوم طيلة فترة الكمون المفروض نتيجة انفتاح قناة  K+وخروج شوارد  K+مع تدرج التركيز.
ومنه فالسم ال يؤثر على قنوات  Na+و K+المرتبطة بالفولطية.

ال ّتاجرب ( :)2عند فرض كمون سعته ( )+100mvعلى النهاية العصبية ،في الحالتين العادية ①
وبوجود السم② ،يسجل نفس التسجيل يتمثل في تيار داخل نتيجة انفتاح قناة  Ca2+من النمط ()N
ودخول شوارد  Ca2+مع تدرج التركيز.

0..0

ومنه فالسم ال يؤثر على قنوات Ca2+الفولطية من النمط (.)N

ال ّتاجرب ( :)3عند فرض كمون ( )+100mvعلى النهاية العصبية للعصبون  Cفي الحالة العادية
① يسجل تيار داخل نتيجة انفتاح قناة  Ca2+من النمط ( )Tودخول شوارد  Ca2+حسب تدرج
التركيز ،بينما في الحالة ② في وجود السم ،نسجل تيار داخل سعته ضعيفة جدا يدل على

0..0

دخول كمية قليلة من شوارد .Ca2+

ومنه فالسم يؤثر على قنوات  Ca2+الفولطية من النمط (.)T

ال ّتاجرب (:)4
المرحل  :عند حقن (السم  +المادة  )Pفي الشق المشبكي يسجل زوال استقطاب قدره 20mv

0..0

وتناقص تركيز المادة  Pالحرة في الشق المشبكي نتيجة تثبتها على المستقبالت القنوية النوعية لقنوات

 Na+المرتبطة بالكيمياء فتنفتح سامحة بدخول  Na+مولدة كمون بعد مشبكي منبه ( )PPSEيصل إلى
عتبة توليد كمون عمل في المحور األسطواني للعصبون الوارد إلى الدماغ فال يتم اإلحساس باأللم.
ومنه السم ال يؤثر على قنوات  Na+المرتبطة بالكيمياء.

المرحل  :عند حقن (السم  +األنكيفالين) في الشق المشبكي يسجل فرط في االستقطاب

وتناقص تركيز األنكيفالين في الشق المشبكي نتيجة تثبته على المستقبالت القنوية النوعية لقنواتCl-

المرتبطة بالكيمياء فتنفتح سامحة بدخول  Cl-مولدة كمون بعد مشبكي مثبط ( )PPSIيثبط توليد
كمون عمل في المحور األسطواني للعصبون الوارد إلى الدماغ فال يتم اإلحساس باأللم.
ومنه السم ال يؤثر على قنوات  Cl-المرتبطة بالكيمياء

صفحة  9من 11

0..0

04.22

اتبع لإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :علوم الطبيعة واحلياة /الشعبة :علوم جتريبية /بكالوراي0202 :
عناصر اإلاجاة (الموضوع الثاني)
المرحل  :حقن (المادة  + Pاألنكيفالين) في الشق المشبكي يسجل زوال استقطاب قدره
 10mvمع تناقص تركيزهما في الشق المشبكي يدل على تثبيتهما على المستقبالت الغشائية

النوعية فتنفتحان سامحة من جهة بدخول  Na+مولدة كمون بعد مشبكي منبه ( )PPSEومن جهة

العالم

ماجزأة

ماجموع

0..0

أخرى بدخول  Cl-مولدة كمون بعد مشبكي مثبط ( )PPSIفيتم ادماج عصبي على مستوى

العصبون الوارد إلى الدماغ ،محصلة التجميع الفضائي للـ( )PPSE+PPSIدون عتبة توليد كمون
عمل ،ومنه عدم اإلحساس باأللم.

المرحل  :عند حقن السم ثم تنبيه العصبون  Cنسجل  PPSEسعته ال تتجاوز  5mvمع

وجود تركيز ضعيف للمادة  Pفي الشق المشبكي يرجع ذلك لتثبيط قنوات  Ca2+من النمط ()T
من طرف السم فتنفذ كمية قليلة من شوارد الكالسيوم داخل الزر المشبكي مؤديا إلى تحرير كمية

0..0

قليلة من المادة  Pفي الشق المشبكي التي بتثبيتها على عدد قليل من القنوات الكيميائية تسمح

بدخول كمية قليلة من شوارد  Na+مولدة  PPSEال يصل إلى عتبة توليد كمون عمل وبالتالي عدم

اإلحساس باأللم.

ومنه السم يؤثر على قنوات  Ca2+المرتبطة بالفولطية من النمط (.)T

ال ّتحقق من مدى صح الفرضيات:
الفرضية ( )1خاطئة ألن السم ال يثبط عمل قنوات Na+أو K+الفولطية حسب نتائج التجربة (.)1

الفرضية ( )7خاطئة ألن السم ال يثبط عمل قنوات Na+المرتبطة بالكيمياء حسب نتائج المرحلة 

0.25×3

من التجربة (.)4

الفرضية ( )2صحيحة ألن السم يثبط عمل قنوات  Ca2+من النمط ( )Tألن نتائج التجربة ()7
والمرحلة  من التجربة ( )4تؤكد ذلك.

 .2استخالص أن سم العنكبوت فعال وأقل ضررا:

من خالل النتائج المتوصل إليها نستخلص أن استعمال سم العنكبوت في معالجة األلم الحاد فعال

لكونه يؤثر على قنوات Ca2+المرتبطة بالفولطية للنهايات العصبية للعصبون  Cدون أن يخلف آثار
جانبية عكس المورفين المسبب لإلدمان.

صفحة  10من 11

0.2.

0.22
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العالم

عناصر اإلاجاة (الموضوع الثاني)
الاجزء الثالث :المخطط

ـــ النقاط توزع كالتالي :ـ ـ مراحل النقل المشبكي

ماجزأة

ماجموع

5.38

ـ ـ مستوى تأثير السم

5.38
كمون عمل قبل مشةكي

انفتاح
قنوات Ca

العصبون C


+2

دخول Ca
+2

تحرير

التثبيت

الشق المشةكي

المادة P

توق

5..0

قنوات  Naالكيميائي
+

دخول Na
نشأة

PPSE

العصبون

حدوث الظواهر



+

توليد
كمون عمل

تحويل
اإلحسا



توق

ةاللم

ا لي تحت تأثير السم

صفحة  11من 11

الدما

عدم
اإلحسا
ةاللم

01.20

