
 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 الديوان الوطين لالمتحانات واملسابقات      وزارة الرتبية الوطنية                                               

 6102دورة:           لثانوي                                                         امتحان بكالوريا التعليم ا
 الشعبة: رياضيات 

 د 01سا و 16املدة:                        اختبار يف مادة: علوم الطبيعة واحلياة                               

 4من  0صفحة 

 : على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين
 الموضوع األول 

 نقاط( 01:  )التمرين األول
 .تينالمرتبطة بتركيب البرو الدراسة التالية إلى بعض الظواىر  تتطرق 
I-   فيمثل الشكل)ب( أما ،الخميةفي يب البروتين رسما تخطيطيا يوضح بعض تفاصيل ترك لوثيقةمن ا)أ( الشكل ليمث 
 . ، أما الشكل )ج( فيمثل جدول الشفرة الوراثيةا تفصيميا لمجزء المؤطر من الشكل)أ(رسم     
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  .كتب أسماء البيانات المرقمةا -1      
 العناصر الضرورية لحدوث كل عممية.د وحد   )ص(و)س( كل من العمميتين سم   –2      

II- 1- مى الوثيقةمعتمدا ع: 
  .(6)ما يقابميا من العناصرو  (7)لمعنصر قواعد األزوتيةح في جدول الوض   -أ         
 حيث: (3كيفية تشكل العنصر) ةل بمعادلة كيميائيمث   –ب         

             2– S –CH3(R1 = -(CH2 4  و –NH2(R2 = - (CH2 . 

 .ثمة في الشكل)ب( من الوثيقةالمم العممية يةح فيو نيارسما تخطيطيا توض   زج  أن   - 2      
 ح كيف يتم ذلك.وض   .وظيفيةيكتسب البروتين المتشكل تمقائيا بنية ثالثية األبعاد  – 3      

III - في تركيب البروتينالمتدخمة العناصر ن فيو دور كتب نصا عمميا تبي  ا، من معموماتكو  استخمصتوما م.  



 

 4من  6صفحة 

 نقاط( 01: )التمرين الثاني
 معرفة وتينات متخصصة مصدرىا خاليا الجياز المناعي، ولغرضتدخل بر ب غريب يخترقيا صي العضوية كل جسمق  ت  

 :الدراسة التاليةعميك ترح قت   بعض ىذه البروتينات دور

I-  رسما تخطيطيا لخمية مناعية خالل  (1) الوثيقةتمثل
  ذات.ن العضوية من إقصاء الال  نشاط يمك  

 المرقمة. واكتب بيانات العناصرخمية الىذه  سم   -1  
   .(1ن في الوثيقة )د النشاط المبي  د  ح -أ –2  
 .ف عمى المرحمتين )أ( و)ب(تعر    -ب      

  .)ب( المرحمة ف نشاط الخمية عندال يتوق   -جـ      
 .إجابتك لعم              

II– لتحديد مصدر األجسام المضادة  وخصائصيا 
 قترح ما يمي:الوظيفية ي         

        
1
3

 

 

 

  

 

 

  
2

4

        )1( 
 نتيجة  LB الخاليا البالزمية والخاليا الممفاويةعدد و األجسام المضادة  تركيز رمتابعة تطو   نتائجالجدول ل يمث   -1 

  مستضد إلى العضوية.  دخول      
 (األيام بعد دخول المستضدالزمن ) 

 العناصر المناعية       
0 4 8 12 16 20 

 عالي جدا عالي جدا عالي منخفض معدوم معدوم الجسم المضادتركيز 
 قميل متوسط كبير جداكبير  متوسط قميل (LBعدد الخاليا الممفاوية )

 كبير جدا كبير جدا كبير قميل معدوم معدوم عدد الخاليا البالزمية
 جدول.الل نتائج حم   -أ       
 .LBا الممفاوية تركيز األجسام المضادة وعدد الخاليا البالزمية والخالياستخرج العالقة بين  -ب      
 (2الوثيقة )ل تمث   -2 

 مقارنة بواسطة نتائج   
 محاكاة مبرمج   

   Anagène  لمسالسل 
 لجسم مضاد  يبتيديةالب  
 وجسم مضاد(  M)ضد  
 (.Z )ضد  

                                            

                                            
            )  (                           )2(

 
 ؟ماذا تستنتج (،2لوثيقة )افي  عمييا نتائج المحصلقارن ال -أ       
 (.Z)ضد  ( و Mمضاد )ضداللمجسم  اتخطيطي اجز إذن رسمنأ -ب     

III - ا.ودورى مصدرىا مبرزا ذاتإقصاء الال  أربعة أنواع من البروتينات المتدخمة في اذكر  ،مما سبق ومن معارفك  
 

 انتهى الموضوع األول



 

 4من  0صفحة 

 الموضوع الثاني 
 نقاط( 01: )ولالتمرين األ 

 ف الخمية، تشرف عمى اصطناعيا الحيوي المورثات وفق آليات دقيقة.في وظائتتدخل البروتينات جزيئات أساسية 

I -   محاكاة  ن استعمال مبرمجمكAnagène ( التي تمثل المعمومات الخاصة بالعناصر 1من الحصول عمى الوثيقة ) 
 .عند اإلنسان(HbA( لمييموغموبين العادي )αالسمسمة ) زيئية المسؤولة عن تركيب جزء منالج    

 
 
 

 
 

 
 
 

    

 .Anagène( بي ن أىمية استعمال مبرمج 1اعتمادا عمى الوثيقة ) -1   
 ل إجابتك.)ع(. عم  وف عمى الجزيئتين )س( تعر   -2   
ح برسم تخطيطي ا -3     الجزيئة )س( إلى الجزيئة )ع(. لظاىرة المسؤولة عن االنتقال منوض 

II-   ( خطوة من آلية تحويل 2ن الوثيقة )تبي 
 لجزيئة )ع( إلى الجزيئة )ص(.ا     

 كتب البيانات المرقمة.اىذه اآللية، ثم  سم   -أ -1  
 .إجابتك معمالمة ث  حد د الخطوة الم م   -ب      
 (1)العنصر بدقة دور كل من ي نب   -2  

 حدوث ىذه اآللية. ( في3)والعنصر       
ب -3   س   عدد وحدات باستدالل منطقي اح 
 جزيئةالوحدات عدد و  (4)العنصرجزيئة       
  (.5)معنصرل لوظيفيةا      
 

III- كتب نصا عمميا تصف فيو تسمسل األحداث التي سمحت باالنتقال من الجزيئة )س( إلى الجزيئة )ص(.ا 
 

 (0لوثيقة )ا

 0س

 6س

 

 س  الجزيئة

 الجزيئة  ع

 الجزيئة  ص

 (2الوثيقة )



 

 4من  4صفحة 

 نقاط ( 01: )ثانيالتمرين ال
ات خاصة محمولة عمى بفضل جزيئ، (ذات)الال  والمكونات الغريبة عنيا)الذات( رة التمييز بين مكوناتيا لمعضوية قد 

  خاليا.الييولية لمغشية األ
 I-  ( حيث1الوثيقة )قترح ت  إلبراز مميزات الغشاء الييولي: 

  مخمية.لالييولي  بنية الغشاء جزًء من لمث  ي الشكل )أ( -  
 ت مادةثبت  ح خطوات ونتائج تجربة أجريت عمى الغشاء الييولي )تجربة استرجاع الفمورة( حيث الشكل )ب( يوض   -  

 تزيل التي أشعة ليزر  حزمةعمى غشاء الخمية تسمط ( ثم 1لموثيقة ) (4العناصر )عمى  (Aكونكافالين ) مفمورة    
  .وسط مالئم الخمية المعالجة فيبعدىا حضن ت  ، جزء من الغشاء الييوليل المفمورةالمادة    

 (.1كتب بيانات العناصر المرقمة في الشكل )أ( لموثيقة )ا -1
 ل.عم   ؟لمغشاء الييولي ترتبط بالسطح الخارجي أم الداخمي( A)كونكافالينال ىل مادة -أ -2

 ىذه النتيجة. ماذا تستنتج؟ رفس   -ب     
 .ييوليال مميزات الغشاء( 1من الوثيقة )استخرج  -3

 II - نظام  جزيئات تتواجدCMH ( تمثل 2الوثيقة )و  وراثيا وىي محددةالعضوية  خاليا عمى السطح الخارجي ألغشية
 دراسة لبعض ىذه الجوانب: 

)خمية كبدية، كرية دم خاليا ( يمثل نتائج معاممة ثالث 1الشكل ) -1
 تستعمل أجسام: المناعي بتقنية الوسم (LB خمية لمفاوية حمراء،

 مضادة موسومة بعناصر ذىبية مختمفة القطر. 
  نانومتر 15قطرىا  CMH I جسم مضاد لـ  
 نانومتر. 30قطرىا   CMH II جسم مضاد لـ و 
 .إلى الخاليا الثالث مع تعميل اإلجابة 3، 2، 1أنسب األغشية  - 

 . CMH Iـ ل )تركيبة آليمية( الوراثي ( يمثل النمط2الشكل) -2
 حسب نسبة التوافق بينيما.االوراثي لألب واألم، ثم  قارن بين النمط -أ

 ل نمط وراثي محتمل ألحد أبناء ىذه العائمة بحيث نسبة التوافقث  م   -ب
 )2(         .% 50مع كل من األب واألم تساوي      
III – ة بيولوجية خاصة بيا.كيف تتفرد كل عضوية بيوي كتب نصا عمميا تبرز فيوا سبق ومعموماتك، مما 

 

 الثانيانتهى الموضوع 
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 (بالشكل ) (0الوثيقة ) الشكل )أ(




