
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 مـــــــــانـمستغ واليـــــــــة                                                   وزارة التربية الوطنية

 تجريبية معلو  :الشعبة
 7102منوذج بكالوريا مقرتح 

 سا 10المدة:                                                  علوم الطبيعة والحياةاختبار في مادة: 

 عمى المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:
 ( نقطة 02)  الموضوع األول

 نقاط ( 10 )التمرين األول:
تركيب  مراحلإحدى  و لمعرفة ،يخضع بناء البروتينات في خاليا العضوية آلليات دقيقة تكسبيا تخصصا وظيفيا عاليا

 نقترح عميك الرسم التخطيطي الموضح في الوثيقة المرفقة. البروتين
  

 

 

 

 
 

 نقاط ( 12):الثاني التمرين
نسب وتوازن األنزيمات في جسم و بنية  في أي اختاللطبيعة بروتينية، تأثيرىا نوعي و  االنزيمات وسائط حيوية منتعتبر 

 .عمى صحتو وحياتومعناه الخطر المؤكد  اإلنسان
( بعد ARNانزيم ضروري في عمميات التنظيم الخموي إذ يقوم بدور مفكك ألحد أنماط الـ ) (Ribonucléaseنيكمياز)الريبو 

 انتياء عممية التعبير المورثي.
Ι-   باستعمال م( برمج راستوبRASTOPالشيير تم الحصول عمى الصورة الممثمة في الوثيقة ) حيث ت ظير البنية  ـ1ـ

 .مرتبطا مع مادة تفاعمو (Ribonucléaseالفراغية ثالثية األبعاد إلنزيم الريبونيكمياز)
 .مع التعميل . ـ 1 ـ عمى المستوى البنائي لإلنزيم الممثل في الوثيقةتعرف  أ( ـ 0
 المساىمة في استقرار ىذه البنية. حّدد العناصرب(  ـ

 
 

 
 

 

 حسب الترقيم الممثل في الوثيقة. ضع البيانات.أ
 .(7) رقم التي سمحت بالحصول عمى العنصر سم الظاهرة.ب
 .(4الوظيفية لمجزيئة الممثمة بالبيان رقم ) أذكر الخصائص.  ج
ليذه تشرح من خاللو الخطوات األساسية  أكتب نصا عمميا .د

 المرحمة من تركيب البروتين. 
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 الوثيقة
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ال حخن إال إذا حشكلج زّابط كيويبئيت بيي جرّز األحوبض األهيٌيت  ،للسيبًْيكليبش الفساغيت الطبيعيتاثبخج الدزاسبث أى البٌيت  ـ 7

السّابط  ُرٍ زغن أى عدد احخوبالث حشكل، [(>9ـ  114) ،( 6;ـ  9:) ،( 84ـ  9=) ،( :6ـ  8>)] (Cys)الثوبًيت هي الٌْع 

(Cys-Cys) ( 144يفْق الوبئت) في جصيئت االًصين.  

       .(Ribonucléaseالريبونيكمياز) البٌيت الفساغيت الطبيعيت إلًصينّ  الخعبيس الوْزثي الدليك بيي عالقةال بيّنـ  
ΙΙ-  ألجل التعرف عمى خصوصية ىذا الموقع تمت دراسة تركيبو ترتبط مادة التفاعل مع اإلنزيم في مكان خاص، و

 . ـ 2 ـ ( الوثيقةأالكيميائي، النتائج المحصل عمييا ممثمة بالشكل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .ـ  2 ـ)أ( من الوثيقة معطيات الشكل معتمدا عمى ىذا الموقع مميزاتاستنتج أ(  ـ 1
هي همبزًت الٌشبط االًصيوي لكل هي إًصين السيبًْيكليبش الطبيعي ّ الطبفس أًَ علٔ هسخْٓ الحوض األهيٌي  حبيي  ب( 

(Ser123( ّأ )Thr45 ال يوكٌَ حثبيج هبدة )( الخفبعلARN ببلخبلي عدم حدّد ّ )خفبعل. ال 
( فإن مادة التفاعل يمكنيا التثبت Lys41( أو )His119( أو )His52عند حدوث طفرة عمى مستوى إحدى األحماض األمينية )ـ 

 إنزيمي.تفاعل في الموقع ، بينما ال يحدث 
 ؟ ىذه الدراسة التي ت ظيرىاالمعمومة اإلضافية ما هي  ـ

 غير مناسبة.مناسبة و  Phرسما تخطيطيا نموذجيا تفسيريا لتفاعل إنزيمي في درجة ـ  2 ـالشكل )ة( الْثيمت  يُظِس ـ 7
 ؟ماذا تستنتج. ـ 2 ـالشكل)ب( الوثيقة  بين الحالتين الم مثمتين في قارن ـأ  
  . ـ 2 ـشكل)ب( الوثيقة  الحالة الثانية فسر نتائج ـب  

 .(ribonucléaseإنزيم الريبونيكمياز)وظيفي نوع التفاعل الذي يشرف عميو  مّثل برسم تخطيطي ـ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الشكل )أ(

 
 Phالحالة األولى: شروط مناسبة من درجة حرارة و 

 
 (ب)الشكل  غير مناسبة Phالحالة الثانية: درجة حرارة مناسبة و درجة 
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 نقاط ( 80): الثالث التمرين
وظيفية  تتمثل العضوية وحدة بيولوجية مستقمة بذاتيا، إذ باستطاعتيا التصدي لألجسام الغريبة عن الذات بتدخل بروتينا

 متخصصة. 
Ι- 0 فأر بعد حقنو  مصلاألجسام المضادة في ( تغير كل من الشحنة الفيروسية و كمية 1( من )الوثيقةأ)شكل يظير ال ـ

 ( .influenzaبفيروس أنفمونزا )
 ( فيمثل المعقد الناتج عن ارتباط األجسام المضادة مع الم ستضد )الفيروس(.1)ب( من )الوثيقةشكل أما ال

 
 

 

 

 

 

 
 

 .ـ 1 ـ الممثل في الشكل )أ( من الوثيقة حمل المنحنى ـأ 
 . 4ــ ز 0تفسر بيا تطور األجسام المضادة في الدم عند الفأر خالل الزمن ز اقترح فرضية ـب

 ـ 1 ـ من الوثيقة باستغاللك لمشكل)ب( ـ 7
 .10ــ ز 0الشحنة الفيروسية من الزمن ز عمل تناقص ـ أ

 .األجسام المضادة جزيئات عالية التخصصأى بواسطة رسم تخطيطي عميو كافة البيانات  وّضح ـ ب
ΙΙ- يياجم فيروس ( االنفمونزاinfluenza خاليا الذات لتتحول إلى خاليا مضيفة لمفيروس مما يستدعي تدخل خاليا مناعية )  

 تعمل عمى تخريبيا.
 تم انجاز التجربة التالية: لفيم اآللية ـ 0 

H.2( من طحال فأرين من ساللتين مختمفتين، الساللة األولى ]LTت ؤخذ الممفاويات )
k و الساللة الثانية ][H.2

d بعد حقنيما ]
 ( استخمصت من فئران أخرى من نفس الساللتين.V2( أو )V1( ثم وضعيا مع خاليا مصابة بـ )V2( أو )V1بأحد الفيروسين )

 ـ 2 ـ ( من الوثيقة1التجربة و النتائج المحصل عمييا م وضحة في الشكل)مراحل 
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 المصلتركيز األجسام المضادة في 

 التركيز )وحدة اعتبارية( المصلتركيز الفيروس في 

 الشكل )أ(

 

 

 الشكل)ب( 

 (قبل الحضن)

 (بعد الحضن)
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H.2التجربة )نتائج  ـ قارن بين أ
k
 – V1( والتجربة )H.2

k
 – V2) ثم التجربة (H.2

d
 – V1( والتجربة )H.2

d
 – V2). 

 ؟تستخمصماذا  ـ ب
 ، نقترح عميك اتالفيروسب الخاليا المصابة في القضاء عمى (LT) تدخل الخاليا الممفاوية التائية نمطتحديد لغرض  ـ 7

  (T)رسومات تخطيطية لتسجيالت صور سنيمائية ت ظير سموك الخمية الممفاوية الذي يمثل ـ 2 ـ )ب( من الوثيقةالشكل   
 . ـ 2 ـ الموضحة ضمن الشكل )أ( الوثيقة السابقة عمى مستوى األوساط التي حدث فييا تحميل خموي في التجارب  

  .الزمنيتسمسميا حسب  ـ 2 ـالصور الموضحة في الشكل )ب( الوثيقة رّتب  ـأ 
 .(،2الوثيقة ))ب( من خالل معطيات شكل الخاليا المصابة بالفيروس تخريبفسر آلية  ـب 
Ⅲ- ييا في الجزئين المحصل عم النتائج معتمدا عمى ،تعاون الخاليا المناعية إلقصاء الالذات فيوتبرز  ضع مخططا عاما        

  .كذا معارفك المكتسبةاألول والثاني، و 
 
 
 

 السيد: شاعة لخضر و السيدة: شاعة خيرة اقتراح                          4من  4الصفحة                                            انتهـــــــــــى الموضوع األول

 مع مواضيع البكالوريا.  أبنائي الطلبة في انتظار تزويدكم بمقترح نموذج  االجابة، حاولوا االجابة على التمارين المقترحة بإتباع المنهجية المعروفة للتعامل 
 اني.ــل الثــاني خالل الفصــوع الثــراح املوضــوا اقتــترقب

 (بالشكل )

 ــ 0الوثيقة ــ 

 (أالشكل )
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