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 )الموضوع األول( عناصر اإلجابة
 العالمة

 مجموع مجزأة
   نقاط( 01: )التمرين األول

I-1- المرقمة أسماء البيانات: 
 .حمض أميني -4  .بتيديةيرابطة ب - 3   . مورثة()ADN – 2    .بوليميراز ARNإنزيم  -1 
  5 - ARNt.                6 -    .7  رامزة مضادة- ARNm . 

5.25×7 57.0  

 العناصر الضرورية لحدوثها:تحديد تسمية العمليتين )س( و)ص( و  -2
5.25×4  
5.25×4  العناصر الضرورية التسمية العملية 2 

 .حرة، طاقة ريبية نيكليوتيداتبوليميراز،  ARN، إنزيم ADNالـ  االستنساخ س
 . ATP ، أحماض أمينية،ARNtريبوزومات، إنزيم التنشيط،  ،ARNm الترجمة ص

II- 1 -  القواعد األزوتية للـ  توضيح –أARNm  لكل رامزة: المقابلةالرامزة المضادة و 
5.25×2 

0.51 

 ARNm UAA GCU GAC AAG AUGالقواعد األزوتية للـ 
 CGA CUG UUC UAC  مقابلةالرامزة المضادة ال

 تمثيل المعادلة الكميائية: -ب        
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 يقبل أحد الرسمين مالحظة:

57.1 57.1×. 

57.1×3 

57.1 

57.1 

57.1 
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571×2 

57.1×. 571 

1 

57.1×4 
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 توضيح كيفية إكتساب البروتين بنية ثالثية األبعاد الوظيفية: -3
 في نهاية الترجمة تتحرر السلسلة البيبتيدية في الهيولى وتأخذ بنية ثالثية األبعاد وظيفية نتيجة    
 تشكل روابط كيميائية )مثل الروابط الهيدروجينية والروابط الكبريتية والروابط الشاردية )األيونية(   
 ضمن السلسلة في أماكن محددة والروابط الكارهة للماء( بين أحماض أمينية معينة متموضعة    
 البيبتيدية حسب المعلومة الوراثية.    

1.55 10.5  

III - :والترجمة رحلتي النسخمفي  ةالعناصر المتدخلدور يتضمن النص العلمي  النص العلمي. 
  يتطلب تركيب البروتين عند حقيقية النواة عدة عناصر جزيئية وخلوية تضمن نسخ المعلومة -
 .في الهيولى وترجمتهاالوراثية في النواة   
 (.مورثات)الوراثية المعلومات التحمل النواة  فيتتواجد  ADNجزيئة الـ  -
 الذي ينقل المعلومة الوراثية  إلى الهيولى.  ARNmيستنسخ المورثة إلى بوليميراز  ARNنزيم أ -
 .أحماض أمينيةإلى تتابع  وتترجمهاARNm تقرأ رامزات الـالريبوزومات  -
-  ARNt ينقل األحماض األمينية المنشطة الموافقة لرامزات الـARNm                                        .إلى الريبوزومات
 .ARNtأنزيمات نوعية تنشط األحماض األمينية وتثبتها على الـ  إنزيمات التنشيط -
  لنشاط العناصر المتدخلة. الزمة  ATPمصدرها طاقة  -
 نيكليوتيدات حرة وأحماض أمينية حرة كجزيئات بنائية. -

5.25×8  2 

   (نقاط01:)الثانيالتمرين 
I-1 - ةتسمية الخلي: 

 بالعة كبيرة.         
5.55 

 بيانات العناصر المرقمة: -        0.51
   .معقد مناعي -2                          .مستضد -1                                  
 .   ليزوزومات -4      .مستقبل نوعي للجسم المضاد -3                                  

5.25×4 

 (:1تحديد النشاط المبين في الوثيقة ) -أ  – 2
 بلعمة المعقد المناعي.          

 التعرف على المرحلتين:  –ب      
 الكبيرة.الغشائية للبالعات  المرحلة )أ(: تثبيت المعقد المناعي على المستقبالت -        
 بتشكل ثنية غشائية )أرجل كاذبة(.المرحلة )ب(: اإلحاطة  -        

5.25 

0.75 
5.55×2 

 ألن البلعمة تستمر بتشكيل التعليل:ال يتوقف نشاط البالعة الكبيرة عند مرحلة اإلحاطة - جـ
 حويصل اقتناص يحوي المعقد المناعي الذي ُيخرب باألنزيمات الحالة التي تصبها              
  الليزوزومات في حويصل االقتناص.              

5.55 
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II- 1 -  تحليل نتائج الجدول: –أ 
 وتستمر في الزيادة لتبلغ ذروتها عند 8في اليوم  األجسام المضادة: تظهر بتركيز ضعيف -

 .ثم تثبت عندها مع مرور الزمن 16اليوم                     
 ، يتناقص بعدها 8: يكون عددها قليال ثم يتزايد ليصل إلى قيمة أعظمية عند اليوم LBالخاليا  -

 تدريجيا.               
        16ليوموتستمر في الزيادة لتبلغ ذروتها عند ا 8في اليوم  الخاليا البالزمية: تظهر بعدد قليل -

 .ثم تثبت عندها مع مرور الزمن                    

5.25×3 
0.25 

 :استخراج العالقة –ب 
 .LBالخاليا البالزمية التي تتمايز عن الخاليا اللمفاوية من طرف نتج األجسام المضادةت -    

5.55 

 المقارنة: -أ - 2
 ( في75إلى  65األميني )من الحمض في عدد كبير من األحماض األمينية  اختالفيالحظ  -
 .Zالضدو  Mللضدلسلسلة الثقيلة والسلسلة الخفيفة كل من ا   
 للسلسلة الثقيلة 315إلى 355الحمض األميني  من )تماثل جميع األحماض األمينية يالحظ  -
 .Zالضدو  M( للضدللسلسلة الخفيفة 165إلى  155الحمض األميني  ومن  

5.25 

2.51 

5.25 

 :االستنتاج -
 ،رجسم مضاد آلخن يتكون من أحماض أمينية تختلف م متغيرجزء للجسم المضاد  -           

 يتكون من أحماض أمينية متماثلة عند جميع األجسام المضادة. وجزء ثابت               
5.55 

 الرسم التخطيطي: –ب 

5.75×2 
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III–  ذاتاألنواع البروتينية األربعة المتدخلة في ذكر  :إقصاء الالا

5.75×4 3 

 الدور المصدر نوع البروتين

 جسم مضاد
مية الناتجة عن ز الخلية البال

 LBتمايز الخلية 
ل يتشكو االرتباط بمحدد مولد الضد 

 .المستضد بطال مفعولإل معقد مناعي

TCR LT4 
 التعرف المزدوج على معقد

(CMHII- يب.)بتيد مستضدي 

 IL2 LT4  األنترلوكين
LTh الناتجة عن تمايز LT4 

 التحفيز الذاتي.
 تحفيز باقي الخاليا اللمفاوية المتحسسة.

 تثبيت المعقد المناعي. البالعة مستقبل غشائي نوعي
 :لها دور في إقصاء الالذاتيمكن أن يتطرق المترشح إلى أنواع بروتينية أخرى  :مالحظة

 الدور المصدر نوع البروتين
 تثبيت األنترلوكين. LT4 مستقبل غشائي نوعي

 .أثناء البلعمة الهضم البالعة الكبيرة إنزيمات حالة

CMHII لماة من  النتقاءبتيد مستضدي يعرض ب البالعة الكبيرة
LT4. 
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 (الثاني)الموضوع  عناصر اإلجابة
 العالمة

 مجموع مجزأة
   نقاط( 01: )ألولالتمرين ا

I-1 -  أهمية استعمال ُمبرمجAnagène : 
 وتتابع األحماض األمينية في البروتين. ARNmو ADNعرض تتابع النيوكليوتيدات في الـ  -
 إلى البروتين.  ARNmالترجمة من الـ و  ARNmإلى   ADNمحاكاة االستنساخ من الـ   -

5.25×2 1.51 

  التعرف على الجزيئتين )س( و)ع( مع التعليل : - 2

5.25×6 0.51 

 التعليل الجزيئة

 ADNالجزيئة )س( : 
 وجود سلسلتين.        -
 .Tوجود القاعدة األزوتية  -

 ARNmالجزيئة )ع( : 
 وجود سلسلة واحدة. -
 .Uوجود القاعدة األزوتية  -

 بيانات بعين االعتبار + دقة الرسم( 5االستنساخ )تؤخذ   ـ رسم الظاهرة: 3

5.25×6 0.51 

                     

           ARNpolymérase

               

                   

ADN

ARNm

                           
II- 1 -  الترجمة     -تسمية اآللية: -أ 
 .Aالموقع التحفيزي  - 2     الكبرى للريبوزوم.تحت الوحدة  - 1: أسماء البيانات -            

 .  ARNm - 4تحت الوحدة الصغرى للريبوزم.      - 3                              
    ة. بيبتيديرابطة  - 6                   ة. بيبتيديسلسلة  - 5                              
 .P.                8 - ARNtالتحفيزي الموقع - 7                              

5.25 

3 5.25×8 

 نهاية الترجمة. الخطوة الممثلة: -ب 
 .ARNmفي الـ UAGرامزة التوقففارغا يقابل للريبوزوم  Aالموقع التحفيزي  :التعليل -    

5.25 
5.55 

57.1 57.1×. 

57.1×3 

57.1 

57.1 

57.1 

571×. 

571×2 

57.1×. 571 

1 

57.1×4 
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 :دور العنصرينالدقيق لتبيان ال – 2
  Pوالموقع A الموقع، للريبوزوم: تحتوي موقعين تحفيزيين( تحت الوحدة الكبرى 1دور العنصر) -

 الحمضو A في الموقع  ARNt لتشكيل الرابطة البيبتيدية بين الحمض األميني الذي يحمله الـ    
  .Pلموقعفي ا ARNt األميني الذي يحمله الـ    
 ARNmتحت الوحدة الصغرى للريبوزم: تحمل موقع قراءة الـ  (3دور العنصر) -

0.25 
1.51 

0.25 

 حساب عدد الوحدات :   - 3
   رامزة 143 تساوي : عدد الرامزاتARNmعدد وحدات الـ  - 

 143×3=  424 تساوي ARNmعدد نيوكليوتيداتإذن  كل رامزة تمثل بثالث نيوكليوتيدات     
 141 عدد األحماض األمينية يساوي عدد وحدات السلسلة الببتيدية الوظيفية: -
 142 –1=  141 إذن يءالباد Met منه حذفحمض أميني ي 142العدد  ألن  

5.55 
1 

5.55 

III– :يتم التعبير عن المعلومة الوراثية للـ  النص العلميADN :خالل مرحليتين 
 مرحلة االستنساخ:  
 بواسطة أنزيم ADNانطالقا من السلسلة الناسخة للـ  mARNتصنيع حيوي لجزيئة الـ - 

 والسلسلة الناسخة. ARNm، وتخضع لتكامل النكليوتيدات بين سلسلة الـ زابوليمير  ARNالـ    
 النهاية.   -االستطالة  -مقرها النواة و تتم خالل ثالث مراحل هي البداية  -  
 مرحلة الترجمة:  
 أمينية في البروتين   إلى متتالية أحماض mARNـ تعبير عن المعلومة الوراثية التي يحملها ال - 
 المتخصص في تثبيت، نقل وتقديم األحماض األمينية الموافقة إلى ARNtوتتطلب    
 التي يدمج على مستواها األحماض األمينية.  الريبوزومات   
 مقرها الهيولى - 
 النهاية.   -االستطالة  -تتم خالل ثالث مراحل هي البداية  - 
 )الرامزة البادئة للتركيب(  mARNللـ  AUGالبداية: تبدأ الترجمة دائما في مستوى الرامزة  -

 يتثبت  الرامزة حيثخاص بهذه  ARNt بوضع أول حمض أميني هو الميثيونين يحمله          
 على الريبوزوم.          

 بتيديةياالستطالة: يتنقل الريبوزوم بعد ذلك من رامزة إلى أخرى، وهكذا تتشكل تدريجيا سلسلة ب -
 الخاص به في  ARNtبتيدية بين الحمض األميني المحمول على يرابطة ببتكوين               

 موقع القراءة وآخر حمض أميني في السلسلة المتموضعة في الموقع المحفز.              
 ينفصلبوصول موقع القراءة للريبوزوم إلى إحدى رامزات التوقف ف النهاية: تنتهي الترجمة -

            ARNtبتيد المتشكل حر.يصبح عديد البيأميني لخر حمض آل  

1×2 2 

 

صفحة  312  من  457



 رياضيات الشعبة:                         اإلجابة النموذجية وسلم التنقيط الختبار مادة:علوم الطبيعة واحلياة
  2016: دورةبكالوريا 

7من    صفحة 7

 

   نقاط( 01):لثانيالتمرين ا
I-1 –   :بروتين سطحي داخلي.   -2طبقتان فوسفوليبيديتان.      – 1بيانات العناصر المرقمة 

 سكر قليل التعدد -4بروتين ضمني               -3                                  
5.25×4 0 

 5.55 .ترتبط مادة الكونكافالين بالسطح الخارجي للغشاء الهيولي –أ  -2   

2.75 

عالتعليل:          على البروتينات والدسم فقط من ناحية  ةألنها ترتبط بالجزيئات السكرية المتوضا
 السطح الخارجي للغشاء الهيولي.                

1 

 بلفلورته بعد إزالتها بأشعة الليزر بسب يتفسير النتيجة: استعادة جزء الغشاء الهيول –ب        
 الجزيئات الغشائية المفلورة الكونكافالين المجاورة لهذا الجزء من الغشاء.   تحرك                 

5.75 

 االستنتاج:  -
 دائمة ضمن الغشاء.جزيئات الغشاء الهيولي غير مستقرة فهي في حركة             

5.55 

 جزيئات الغشاء الهيولي غير منتظمة التوضع )فسيفسائي(.   - مميزات الغشاء الهيولي:  -3  
 جزيئات الغشاء الهيولي غير مستقرة في حركة دائمة)مائع(.  -                               

5.75×2 0.51 

II- 1 - انساب األغشية إلى الخاليا مع التعليل: 

5.55×3 0.51 
 التعليل الخلية الغشاء

 خلية مناعية CMH IIو CMH Iلوجود  LBخلية لمفاوية  1غشاء الخلية 
 خلية جسمية عادية فقط CMH Iلوجود  خلية كبدية  2غشاء الخلية 
 لعدم احتوائها نواة  CMH IIو CMH Iغياب  كرية دم حمراء 3غشاء الخلية 

 المقارنة بين النمط الوراثي لألب و األم وحساب نسبة التوافق بينهما:  -أ  - 2
  .متماثل في النمط الوراثي لألب وفي النمط الوراثي لألم C3األليل -المقارنة: -

 األليالت األخرى المتبقية مختلفة في النمط الوراثي لألب وفي النمط الوراثي لألم.  -          
    1X100%÷6 = 16.66% حساب نسبة التوافق بينهما: -  

  16.66  %نسبة التوافق =  إذن  

5.55 
 
 

5.55 0.75 

 نمط وراثي محتمل ألحد أبناء هذه العائلة بحيث - ب
 .% 55األم تساوي نسبة التوافق مع كل من األب و      

 

أو يكتب كما يلي: 
A17 C6 B34 
A2  C5  B12 

5.75 

III– :تتفرد كل عضوية بهوية بيولوجية خاصة بها المتالكها جزيئات -النص العلمي يتضمن 
 .والريزوس ABOونظام الـ CMH : نظام الـتتمثل في  غشائية ذات طبيعة بروتينية     

 تشفر هذه الجزيئات بمورثات متعددة الصنويات )الألليالت(. -
 .في النمط الظاهريتنوع الكبير إن تعدد الصنويات يسبب ال -

5.55×3 0.51 
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