الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
الديوان الوطني لالمتحانات والمسابقات
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
الشعبة :علوم تجريبية

دورة2021 :

اختبار في مادة :علوم الطبيعة والحياة

المدة 40 :سا و 04د

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين اآلتيين:
الموضوع األول
يحتوي الموضوع على ( )40صفحات (من الصفحة  1من  14إلى الصفحة  0من )14

التمرين األول 05( :نقاط)
تركب الخاليا الحية بآليات محددة بروتينات متنوعة ذات أهمية حيوية ،تخصصها الوظيفي مرتبط ببنيتها الفراغية.
يمثل الشكل (أ) من الوثيقة التالية مراحل تركيب بروتين وظيفي (الجزيئة س) والشكل(ب) يمثل بنيته الفراغية باستعمال

مبرمج ( )Rastopأما الشكل (ج) فيظهر بعض الروابط الكيميائية الموجودة في هذه البنية الفراغية.
المرحلة (أ)

COOH

المرحلة (ب)

NH2

الشكل (ب)
الجزيئة (س)

الشكل (ج)

الشكل (أ)
الوثيقة

ثم حدد
 1ـ ـ تَ ّ
عرف على المرحلتين (أ) و(ب) من الشكل (أ) وعلى الروابط المرقمة من  1إلى  4من الشكل (ج) ّ
مستوى البنية الفراغية للبروتين (س) الممثلة في الشكل (ب) مع التعليل.

 2ـ ـ بين في نص علمي آليات تركيب البروتين وكيفية اكتسابه تخصصا وظيفيا من معطيات الوثيقة ومكتسباتك.
صفحة  1من 11

اختبار في مادة :علوم الطبيعة والحياة  /الشعبة :علوم تجريبية  /بكالوريا 2021
التمرين الثاني 40( :نقاط)
لتحافظ الخاليا الحية على وظائفها َو َج َب أن تتوفر على مواد كيميائية تستعملها في تفاعالت أيضية حيوية تَتَ َو َّسط َها

أنزيمات تَنشط في شروط نوعية ومحددة.
يم َينشط طبيعيا في العصارة المعوية حيث ( pHبين  3.7و ،)5.8يفكك الروابط
الريبونكلياز ( )Aالبنكرياسي لألبقار ،أنز ٌ
فوسفوثنائية اإلستر بعد النكليوتيدات البيريميدينية ذات القاعدة ( )Cأو القاعدة( )Uبين الفوسفات والكربون ( )5′Cمن

النكليوتيدة الموالية في جزيئة الـ (.)ARN

لتَمكينك من تفسير الشروط المتعلقة ببنية ووظيفة هذا األنزيم ،تقترح عليك الدراسة الموالية:
الجزء األول:
تمثل الوثيقة ( )1بعض الخصائص الم َمّي َزة لجزيئة الريبونكلياز ( )Aوكيفية ارتباطها مع الركيزة (.)ARN
عدد السالسل الببتيدية

11

عدد االحماض األمينية

121

الشكل

كروي

عدد البنيات الثانوية

قليل

عدد الجسور ثنائية الكبريت

11

أرقام األحماض األمينية
المتواجدة في الموقع الفعال
الركيزة

هيستيدين 12
ليزين 11
هيستيدين 111

ARN

موقع تفكيك الركيزة

بعد( )Cأو( )Uبين

الفوسفات والكربون 5′

الشكل (ب) ـ ارتباط الـ  ARNبالموقع الفعال للريبونكلياز ()A
الشكل (أ) ــ بعض الخصائص المميزة للريبونكلياز ()A
في الشروط الفيزيولوجية
الوثيقة ()1

مالحظة :في الشروط الفيزيولوجية السلسلة الجانبية  His119الممثلة في الشكل (ب) من الوثيقة ( )1اكتسبت ()H+
من الماء( )H2Oالمتواجد في الموقع الفعال.

كما بَّينت نتائج تجريبية ما يلي:

ـ ـ حدوث تكامل بنيوي بين الريبونكلياز ( )Aوالحمض الريبي النووي ( )ARNوعدم حدوث تكامل بنيوي
مع الحمض الريبي النووي منقوص األكسيجين (.)ADN

ـ ـ حدوث االرتباط وانخفاض سرعة التفاعل عند إحداث طفرة باستبدال  His119باألَس َب َراجين (.)Asn
للعلم أن السلسلة الجانبية لألَسَب َراجين تتمثل في (.)-CH2-CONH2
صفحة  2من 11

اختبار في مادة :علوم الطبيعة والحياة  /الشعبة :علوم تجريبية  /بكالوريا 2021
 1ـ ـ بين أن معطيات الشكل (أ) من الوثيقة ( )1تسمح بتحديد المستوى البنيوي لجزيئة الريبونكلياز (.)A
 2ـ ـ استِدل من المعطيات السابقة:
ـ ـ لتثبت أن ارتباط األنزيم بالركيزة يتم بفضل تكامل بنيوي يتَرَجم على المستوى الجزيئي.
ـ ـ ولتف ِسر النتائج التجريبية المذكورة أعاله.

الجزء الثاني:

إلظهار كيفية تأثير بعض العوامل الخارجية على

(وحد اعت ارية) Vi

نشاط الريبونكلياز ( )Aأنج َزت التجربتان التاليتان:

 0.3000.275 -

تجربة ( :)1تتلخص في قياس تأثير تغير الـ pH

على السرعة االبتدائية للتفاعل ( )Viبوساطة

0.250 -

الريبونكلياز ( )Aفي درجة ح اررة ( )37°Cوباقي

0.225 -

العوامل ثابتة ،النتائج ممثلة في الوثيقة (.)2

0.200 -

pH

ـ ـ من جهة أخرىَ ،بي ََّنت النتائج أن األنزيم يفقد

8

8.5

7

7.5

الوثيقة ()2

نشاطه عند وضعه في عصارة معدية(.)pH=2

تجربة ( :)2تَ َّم قياس النشاط األنزيمي للريبونكلياز( )Aبداللة تركيز أنزيم الريبونكلياز( )Aالمر َجع في فترتين:
ـ ـ الفتر األولى :إثر إضافة جزيئات  βميركابتوايثانول (تخرب الجسور ثنائية الكبريت) واليوريا (تخرب الروابط
الهيدروجينية).

ـ ـ الفتر الثانية :إثر التخلص التدريجي من جزيئات  βميركابتوايثانول واليوريا.
النتائج المتحصل عليها

النشاط األنزيمي ()%

ممثلة في الوثيقة (.)7

100
80

مالحظة :الصيغة الكيميائية
لـ  βميركابتوايثانول:
()HOCH2CH2SH

60

تركيز ال ريبونيكلياز()A
الم ر َجع (0 )mg/ml

40
20
2

4

6

8

التخلص التدريجي
من المادتين

والصيغة الكيميائية لليوريا:
CO(NH₂)₂

6

4

2

إضافة
المادتين

الوثيقة ()0

 1ـ ـ حلِل النتائج الممثلة في الوثيقة ( )2ثم بين اعتمادا على بنية الموقع الفعال سبب النشاط الطبيعي لألنزيم في
عصارة معوية ( pHبين  3.7و ،)5.8وعدم نشاطه في عصارة معدية (.)pH=2

 2ـ ـ فسر النتائج الممثلة في الوثيقة (.)7
 7ـ ـ ِاستخلص شروط عمل الموقع الفعال لألنزيم التي تم إبرازها في هذه الدراسة.
صفحة  3من 11

0

0

اختبار في مادة :علوم الطبيعة والحياة  /الشعبة :علوم تجريبية  /بكالوريا 2021
التمرين الثالث 00( :نقاط)
َبيَّ َنت الدراسات أن دخول فيروس الـ ( )VIHإلى العضوية يؤدي في البداية إلى استجابة مناعية سريعة وقوية ،إال أن
مراقبة الجهاز المناعي لإلصابة لن تكون مجدية على المدى البعيد بسبب تعطيل الكثير من اآلليات المناعية.
الجزء األول:
بغية تمكينك من تفسير هذا التطور المتباين للدفاع المناعي ،تقترح عليك المعطيات الممثلة في الوثيقة ( )1حيث يمثل
الشكل (أ) تطور عدد خاليا( )LT4إثر اإلصابة بفيروس الـ ( )VIHأما الشكل (ب) فيمثل رسما تخطيطيا لدور
الخاليا ( )LT4في االستجابات المناعية.
LT4

بالعة كبي رة

mm3
800

مرحــــــــــــــــــلة

مرحلة ت ور
أمرا

600

بدون أعـــــــــرا

انت ازية

نواة

400

LT8

200

LT4

LB

الزمن(ش ر)
84

72

60

36

48

24

12

0
ا اة
بـ VIH

الشكل (أ)

مبل ات
كيميائية

الوثيقة ()1

 1ـ ـ حلِل معطيات الوثيقة (.)1

الشكل (ب)

فسر بها دور الخاليا ( )LT4في االستجابة المناعية النوعية.
 2ـ ـ اقت ِرح فرضية ت ّ
الجزء الثاني:
للتحقق من صحة الفرضية المقترحة أنج َزت الدراسات التجريبية التالية:
فأر ال ي لك LT4
 1ـ ـ تَ َّمت متابعة تطور نوع واحد من
األنترلوكينات األساسية المتدخلة في
االستجابة المناعية عند الفئران قبل
اإلصابة بفيروس التهاب السحايا
المشيمي(التجربة ،)وبعد اإلصابة
بنفس الفيروس (التجربتان و.)



ا خالص الخاليا الل فاوية
بع  7أيام ن اإلصابة

زرع

فأر عا ي




ا خالص الخاليا الل فاوية
بع  7أيام ن اإلصابة

زرع

ا خالص الخاليا
الل فاوية قبل اإلصابة

زرع

ا خالص ال ائل الطافي لكل و ط زرع ثم إ اف ه إلى زرعة خاليا ل فاوية

الخطوات والنتائج التجريبية ممثلة في
الوثيقة (.)2

إ افة ال ي ين ال شع إلى كل و ط وبع  6اعات قاس ك ية اإلشعاع
ال جة في خاليا الو ط قا ة بـ ( )cpmال ي ل على ال كاثر الخلوي

الوثيقة ()2

207 cpm

صفحة  4من 11

11568 cpm

100 cpm

اختبار في مادة :علوم الطبيعة والحياة  /الشعبة :علوم تجريبية  /بكالوريا 2021
 2ـ ـ تَلخص الوثيقة ( )7نتائج دراسة فعالية االستجابة المناعية حيث:

الشكل (أ) يمثل عدد خاليا ( )LT8الموجودة في طحال فئران طافرة عاجزة عن انتاج ( )IL2وفئران طبيعية قبل وبعد
اإلصابة بفيروس التهاب السحايا المشيمي.

الشكل (ب) يمثل متابعة تأثير تركيز األنترلوكين ( )IL2على تمايز خاليا مناعية م َح َّس َسة مس َبًقا بالمستضد.
فئران طافرة
فئران طبيعية

عدد الخاليا المتمايز

عدد  LT8في ال حال
106 X

1000

45

يا

مة

LTC

30

500

15

الزمن

(أيام)

0

9

أيام عد ا

7

اة

قبل ا

اة

تركيزIL2
UI/L

الشكل (أ)

0
4

10

3

10

2

10

10

0

الشكل (ب)
الوثيقة ()3

 1ـ ـ ح ِدد هدف كل من التجارب ،،الممثلة في البروتوكول التجريبي للوثيقة (.)2

 2ـ ـ باستغاللك للوثيقتين( )2و( )7وباستدالل علمي دقيق:
مكنك من تأكيد صحة الفرضية وحل مشكلة تعطيل اآلليات المناعية إثر
ـ ـ ِاستخ ِرج المعلومات األساسية التي ت ّ
إصابة العضوية بـالـ (.)VIH

الجزء الثالث:

أن ِجز مخططا تفسيريا للتغيرات التي تط أر على االستجابة المناعية النوعية إثر إصابة العضوية بفيروس ( )VIHمستعينا

بنتائج هذه الدراسات ومكتسباتك.

انت ى الموضوع األول

صفحة  5من 11

اختبار في مادة :علوم الطبيعة والحياة  /الشعبة :علوم تجريبية  /بكالوريا 2021
الموضوع الثاني
يحتوي الموضوع على ( )40صفحات (من الصفحة  6من  14إلى الصفحة  14من )14

التمرين األول 05(:نقاط)
َيمَتلك الجهاز المناعي خاليا مؤهلة ،لها قدرة التمييز بين مكونات الذات والالذات ،تنتج جزيئات تساهم في إقصاء الالذات.
ت َمثل الوثيقة التالية بعض مراحل االستجابة المناعية النوعية.

الوثيقة
 1ـ ـ تعَّرف على البيانات المرقمة والمراحل المعبر عنها باألحرف (.)A,B,C,D

 2ـ ـ أكتب نصا علميا توضح فيه المؤهالت التي سمحت للخاليا الم ّبينة في الوثيقة بأداء وظائفها.
التمرين الثاني 07( :نقاط)
تَشترك جميع الكائنات الحية في وحدة الشفرة الوراثية (الرامزة) ،وكذا العناصر الهيولية الالزمة لترجمة هذه الشفرة إلى
بروتينات نوعية ،حيث يخضع تتابع األحماض األمينية في البروتين إلى تتابع النيكليوتيدات في الـ ( )ARNmحسب

جدول الشفرة الوراثية ،لكن لهذه القاعدة استثناءات يسعى الباحثون الستغاللها في عالج بعض االختالالت الوظيفية
الوراثية.

الجزء األول:
ت ّقدم لك نتائج دراسات أجريت على كائن وحيد الخلية ( )Tetrahymenaوفق المراحل التالية:
المرحلة األولى :ـ ـ يركب الـ  Tetrahymenaبروتين( )Aيتكون من  171حمضا أمينيا.

المرحلة الثانية :ـ ـ حضر مستخلص خلوي من الخاليا اإلنشائية لكريات الدم الحمراء لألرنب ،به كل العناصر الضرورية
للترجمة ومنزوع الـ ( ،)ARNmيضاف إليه الـ ( )ARNmالخاص بـالبروتين( )Aعزل من كائن

 ،Tetrahymenaوأحماض أمينية مشعة ،فتم الحصول على متعددات بيبتيدية قصيرة.

المرحلة الثالثة :ـ ـ أظهرت دراسات مكملة النتائج الموضحة في شكلي الوثيقة ( ،)1حيث الشكل (أ) يمثل جزًء من
الـ ( )ARNmأخذ من هيولى  ،Tetrahymenaبينما يمثل الشكل (ب) جزًء من جدول الشفرة الوراثية
عند  Tetrahymenaوعند كائنات حية أخرى.

صفحة  6من 11

اختبار في مادة :علوم الطبيعة والحياة  /الشعبة :علوم تجريبية  /بكالوريا 2021

AAG UAG GUC GCA UAA ACA CAA UUA UGA

إتجاه القراءة
AUU AUG UAU

الشكل (أ)
ر زة
عنى
ر زة
عنى
ر زة
عنى

GAA
Glu
AAG
Lys

GAG
Glu
AUU
Ile
UAG
 Glnعند Tetrahymena

AGG
Arg
AUG
Met

GCA
Ala
AAC
Asn

 STOPعند كائنات حية أخرى

الشكل (ب)

GUC
CAA
Val
Gln
UGA
UUA
STOP
Leu
UAA
 Glnعند Tetrahymena

UAU
Tyr
ACA
Thr

 STOPعند كائنات حية أخرى

الوثيقة ()1
 1ـ ـ حلل نتائج المرحلتين األولى والثانية.

 2ـ ـ باستغالل شكلي الوثيقة ( )1اشرح سبب االختالف المالحظ في نتائج المرحلتين األولى والثانية.

الجزء الثاني:

ـ ـ لتفسير اختالف ناتج التعبير المورثي للـ ( )ARNmالموضح في الشكل (أ) من الوثيقة ( )1عند كل من األرنب
و Tetrahymenaوامكانية االستفادة من ذلك في عالج بعض االختالالت الوظيفية ،نقدم لك الوثيقة ( )2حيث
يمثل الشكل (أ) معطيات علمية ،أما الشكل (ب) فيمثل جزًء من بداية األليل العادي ( )R1لمورثة بروتين الكازيين
في حليب األم ،وجزًء من بداية األليل الطافر ( )R2لهذه المورثة ،والذي يتسبب في غياب الكازيين من حليب األم
وينتج عن ذلك خلل في نمو رضيعها.

ـ ـ تمتلك  Tetrahymenaجزيئات مشابهة للـ ( )ARNtالعادية تسمى بـ ( ،)Iso-accepteurs d’ARNtحيث
أن هذه الجزيئات لها قدرة االرتباط بالحمض األميني الغلوتامين ( ،)Glnومن جهة أخرى تمتلك رامزات مضادة
ت َم ّكنها من التعرف على بعض رامزات التوقف في الـ (.)ARNm

ـ ـ يمكن مخبريا تصنيع جزيئات ( )ARNtلها القدرة على حمل أحماض أمينية مختلفة ،وفي نفس الوقت تمتلك
رام ازت مضادة َّ
معدلة ت َم ّكنها من التعرف على إحدى رامزات التوقف.
الشكل (أ)
… TAC-TCC-CTC-AAT-CTT-AAT-TTG
… TAC-TCC-CTC-AAT-CTT-ATT-TTG
الشكل (ب)
الوثيقة ()2

ـ ـ باستغالل الشكلين (أ) و (ب) من الوثيقة (:)2

R1
R2

 1ـ ـ فسر اختالف ناتج التعبير المورثي للـ ( )ARNmالم ّبين في الشكل (أ) من الوثيقة ( )1عند األرنب و.Tetrahymena
 2ـ ـ ِاقترح حال يؤدي إلى تركيب الكازيين في حليب األم العاجزة عن تركيبه.
صفحة  7من 11

اختبار في مادة :علوم الطبيعة والحياة  /الشعبة :علوم تجريبية  /بكالوريا 2021
التمرين الثالث 00( :نقاط)
األلم الحاد مشكلة صحية حقيقية يضطر األطباء لعالجها إلى استعمال مواد مخدرة مثل المورفين لكن لها آثار جانبية
خطيرة كاإلدمان وعليه يضاعف الباحثون جهودهم إليجاد عالجات مسكنة جديدة أكثر فعالية وأقل ضرر على الجسم.
الدراسة التالية تسلط الضوء على أبحاث أنجزت على كيفية معالجة األلم بتدخل سم عنكبوت )(Tarentule Paraphysa

الذي يرمز له بـ (.)Psp3TX1
الجزء األول:
تَنقل بعض الخاليا العصبية رسائل األلم في العضوية ،للتعرف على الجزيئات واآلليات المتدخلة في ذلك تقترح عليك

الوثيقة ( )1حيث:

الشكل (أ) يمثل رسما تخطيطيا للعناصر المتدخلة في الرسالة العصبية الخاصة باإلحساس باأللم على مستوى
القرن الخلفي للنخاع الشوكي.
الشكل (ب) يمثل تسجيالت نشاط العصبون الوارد إلى الدماغ بعد تنبيه العصبون ( )Cتم الحصول عليها في
حالتين :الحالة  بعد تنبيه فعال للعصبون (( )Cالشاهد)
الحالة  بعد تنبيه فعال للعصبون ( )Cوحقن السم.
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مج رية
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الما ال ما ية
لل ال لف

50

Na+

ر. .م

الشكل (أ)

 ع بون ( )Cحسي يفرزالماد ()P
 ع بون جام يفرزاأل نكيفالين
 -ر . .م :راسم ب ات م ي

الوثيقة ()1
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50
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400

300

200
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الشكل (ب)

انطالقا من معطيات الوثيقة (:)1

 1ـ ـ ح ِدد في جدول مقر ودور الجزيئات الغشائية المتدخلة على مستوى القرن الخلفي في نقل الرسالة العصبية
لإلحساس باأللم ،ثم استنتج تأثير هذا السم.

 2ـ ـ ِاقترح ثالث فرضيات لتفسير تأثير هذا السم على الجزيئات الغشائية المسؤولة عن نقل اإلحساس باأللم.
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اختبار في مادة :علوم الطبيعة والحياة  /الشعبة :علوم تجريبية  /بكالوريا 2021
الجزء الثاني :لتفسير تأثير سم العنكبوت أنجزت سلسلة تجارب على قطع معزولة من أغشية عصبونات القرن الخلفي
للنخاع الشوكي بتقنية ( )Patch-clampبإخضاعها لكمون مفروض ،وتسجيل التيارات األيونية التي تعبر الغشاء ضمن
شروط محددة.
التجربة ( :)1تم عزل جزء من غشاء العصبون الحسي ( )Cقبل مشبكي يحتوي على قناتي ( Na+و )K+مرتبطتين
بالفولطية ،نتائج التجربة ممثلة في الشكل (أ) من الوثيقة (.)2
التجربة ( :)2تم عزل قطعة من الغشاء الهيولي للنهاية العصبية لعصبون آخر يتكون من قناة ( )Ca2+المرتبطة
بالفولطية من النمط ( )Nوالموجودة في جميع أنحاء الجهاز العصبي .نتائج التجربة ممثلة في الشكل(ب)
من الوثيقة (.)2
التجربة ( :)3تم عزل قطعة من الغشاء الهيولي للنهاية العصبية للعصبون الحسي ( )Cيتكون من قناة ( )Ca2+من
النمط ( )Tمرتبطة بالفولطية .نتائج التجربة ممثلة في الشكل (ج) من الوثيقة (.)2
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تيار داخل
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مالحظات :ـ ـ التسجيل ① في الحالة العادية ،التسجيل② عند إضافة السم بتركيز ()1µmol
ـ ـ تركيز الشوارد على جانبي الغشاء الخلوي ]Na+[ :الخارجي< [ ]Na+الداخلي.
[ ]K+الخارجي> [ ]K+الداخلي.

[ ]Ca2+الخارجي< [ ]Ca2+الداخلي.

الوثيقة()2
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تيار داخل

اختبار في مادة :علوم الطبيعة والحياة  /الشعبة :علوم تجريبية  /بكالوريا 2021
المبينة في الوثيقة ( ،)1المراحل
التجربة( :)4حق َنت عدة مواد على مستوى الشق المشبكي بواسطة الماصة المجهرية ّ
والتسجيالت المحصل عليها في (ر .ذ .م) موضحة في جدول الوثيقة (.)7
مراحل التجربة



حقن المادة ()P

 +سم العنكبوت



حقن األنكيفالين



 +سم العنكبوت

حقن األنكيفالين
 +المادة ()P



حقن السم ثم تنبيه كهربائي

فعال للعصبون الحسي )(C

التسجيالت
التحليل الكيميائي
على مستوى المش ك

تناقص المادة ()P

تناقص األنكيفالين

تناقص كل من المادة

تواجد كمية قليلة جدا من

الحرة

الحرة

( )Pواألنكيفالين الحرتين

المادة ()P

النتيجة

اإلحساس باأللم

عدم اإلحساس باأللم

عدم اإلحساس باأللم

عدم اإلحساس باأللم

الوثيقة )(3

 1ـ ـ ف ِسر نتائج التجارب الموضحة في الوثيقتين ( )2و( )7ثم تحق من مدى صحة الفرضيات المقترحة.
 2ـ ـ استخلص أن استعمال سم العنكبوت بديال للمورفين كعالج مسكن لأللم أكثر فعالية وأقل ضرر على الجسم.
الجزء الثالث:

ل ِخص في مخطط نتائج تأثير سم العنكبوت على آلية نقل الرسالة العصبية المتدخلة في اإلحساس باأللم على مستوى

المشبك العصبي.

انت ى الموضوع الثاني
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