اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :علوم الطبيعة واحلياة /الشعبة :رايضيات/بكالوراي7102 :
عناصر اإلجابة

العالمة
مجزأة

مجموع

الموضوع األول
التمرين األول  60( :نقاط)

 1ـ تسمية الجزيئتين (س) و(ع) ..
س  :مستضد

.×62.5

ـ ع  :جسم مضاد

ـ ـ العنوان المناسب لصورة الوثيقة  :معقد مناعي.

61

625

 2ـ الرسم التخطيطي التفسيري للبنية التركيبية المعقدة يحمل كافة البيانات.
الرسم :
625

6.

البيانات  60( :بيانات ).

0×62.5

 3ـ نمط الرد المناعي المقصود :رد مناعي خلطي.

625

التعليل  :ألنه تم بتدخل األجسام المضادة

625

61

 4ـ توضيح التخصص النوعي لألجسام المضادة مرتبط بتنوع المستضدات
ـ -دخول مستضدات يحرض على إنتاج أجسام مضادة نوعية حيث ينتقي المستضد اللمفاويات التي تملك
مستقبالت مناسبة له.

3×625

 تتكاثر و تتمايز اللمفاويات المنتقاة إلى بالسموسيت تنتج أجساما مضادة مطابقة لمستقبالتها. ترتبط األجسام المضادة بشكل نوعي  ،متخصص مع تلك المستضدات. -إبراز دور األجسام المضادة  :ترتبط ارتباطا نوعيا بالمستضد ويتشكل معقدا مناعيا ( جسم مضاد ـ مستضد)

إلبطال مفعول المستضد وتسهيل وتسريع بلعمته.

صفحة  1من 5

625

6.

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :علوم الطبيعة واحلياة /الشعبة :رايضيات/بكالوراي7102 :
التمرين الثاني 11(:نقطة)
 Iـ ـ  1ـ الشكل (أ) من الوثيقة (: )1

أ ـ ـ تمثل سلسلة الـ  ADNالمقترحة  :سلسلة الـ  ADNغير المستنسخة.

ـ التعليل :
 -الن الثالثية األخيرة  TAAتوافق الرامزة  UAAالتي هي رامزة التوقف في الـ  ARNmحيث تم استبدال

62.5X2

القاعدة  Tبالقاعدة . U
ب ـ اتجاه سير الترجمة :
'5

625

'3

.25

.التبرير  :في النهاية  '3توجد رامزة التوقف ( TAAفي سلسلة الـ  ADNغير المستنسخة يقابلها  UAAو التي
تمثل رامزة التوقف في الـ .) ARNm

625

جـ ـ ـ العالقة بين سلسلة قطعة  ADNالمقترحة وجزيئة الـ  ARNmالناتجة .
 -سلسلة الـ ARNmالناتجة تشبه سلسلة قطعة  ADNالمقترحة وتختلفان عن بعضهما في استبدال النكليوتيدة

 Tفي  ADNبالنكليوتيدة  Uفي. ARNm

االستنتاج  :سلسلة الـ ARNmناقل لنسخة من المعلومة الوراثية من النواة إلى الهيولى

62.5
62.5
625

 2ـ ـ أ ـ ـ تقديم االستدالل العلمي :انطالقا من نتائج الجدول .
 -مورثة البروتين ( )Gمكونة من  126نكليوتيدة تشفر لـ  33حمض أميني ومنه :

625

 -عدد االحماض اآلمينية ونوعها المشكلة للبروتين ( )Xهي  33حمض آميني و الموافقة لعدد و نوع األحماض

625

(" 3-126رامزة التوقف")  33=3 /حمض أميني.

األمينية المشكلة للبروتين  Gو التي تشفرها مورثة مكونة من  126نكليوتيدة أي (" 3+)3×33رامزة

6.

التوقف"= 126نكليوتيدة.
االستنتاج .:
نستنتج ان البروتين ( )Xهو البروتين ( )Gمن حيث عدد و نوع األحماض األمينية.

625

ب ـ ـ تعريف المورثة .
هي قطعة من الـ  ADNمكونة من تتالي عدد محدد من النكليوتيدات تشفر لبروتين محدد.

625

 IIـ  1ـ أ ـ ـ التعرف على الجزيئات (س) و (ع) و(ص).
الجزيئة (س)  ، ARNt :الجزيئة (ع)  ، ARNm :الجزيئة (ص) :حمض أميني

ـ البيانات المرقمة من  1إلى 0

 -1رابطة بيبتيدية  -2تحت وحدة كبرى للريبوزوم
 -5تحت وحدة صغرى للريبوزوم

 -3الموقع A

 -4الموقع P

 -0سلسلة الـ ARNm

3×62.5
0×62.5
125

ب ـ ـ لجزيئة ( )ARNtتخصصا وظيفيا نوعيا مزدوجا مرتبطا ببنيتها الفراغية

ـ التوضيح  :البنية الفراغية للـ ARNtتكسبه تخصصا وظيفيا مضاعفا يتجسد في:

• موقع الرامزة المضادة المتخصصة في التعرف على رامزة الـ ARNmالموافقة لها
• موقع ارتباط الحمض االميني المشفر حسب رامزة الـARNm

صفحة  .من 5

625
625

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :علوم الطبيعة واحلياة /الشعبة :رايضيات/بكالوراي7102 :
جـ ـ تسمية آلية ارتباط العنصر( )ARNtبالعنصر(الحمض األميني):
• تنشيط الحمض االميني

62.5

• العناصر الضرورية للتنشيط

1×62.5

حمض أميني  ،إنزيم ربط  ، ARNt ،طاقة على شكل ATP
 2ـ أ ـ اآللية الموضحة بدقة في الشكل (ب) :مرحلة االستطالة من الترجمة

625

ب ـ ـ استخراج :

 αـ ـ تسلسل األحماض األمينية الثمانية األولى المشكلة للبيبتيد
Met-Ala-Val-Ala-Asn-Ile-Phé-Gly

625

 TAC-CGA-CAA-CGA-TTA-TAG-AAA-CCAسلسلة مستنسخة

625

 βـ تسلسل نكليوتيدات المورثة المشفرة لهذه األحماض األمينية الثمانية

 ATG-GCT-GTT-GCT-AAT-ATC-TTT-GGTسلسلة غير مستنسخة

125

 3ـ كتابة معادلة تشكل الرابطة البيبتيدية بين الحمضين األمينيين ( )A3و()A1
مالحظة :تقبل اإلجابة إذا ترك طرفي الببتيد مفتوحتين

61

 IIIـ النص العلمي :

61

.25

يتم تركيب البروتين وفق آليتين هما :
• النسخ  :تحدث على مستوى النواة حيث يتم خاللها التصنيع الحيوي لجزيئة الـ  ARNmانطالقا

غادرلـ ARNmنحو
من السلسلة الناسخة للـ  ADNبواسطة إنزيم  ARNبوليميراز  ،نكليوتيدات حرة  ،طاقة  ،ثم ي ا

12.5

الهيولى .
• الترجمة  :تحدث على مستوى الهيولى حيث يتم خاللها ترجمة سلسلة الـ  ARNmالى متتالية
أحماض أمينية (سلسلة بيبتدية) و تتطلب تدخل  ARNtمنشطة  ،طاقة  ،ريبوزومات.

12.5

الموضوع الثاني
التمرين األول  60( :نقاط)

 -1الصيغة المفصلة لألحماض األمينية و إبراز السلوك
562.53

غلوتاميك Glu

السلوك  :سلوك معت دل

غليسين Gly

سلوك قاعدي

ليسين Lys

سلوك قاعدي

 -2في الوسط  3.2 pHكان الغلوتاميك متعادل كهربائيا فهي نقطة تعادله الكهربائي أي pHi

صفحة  3من 5

125
562.53

625

625
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 -3معادلة ارتباط األحماض األمينية :
1×0.25

1

 -4عالقة تنوع األحماض األمينية و سلوكها بتحديد بنية البروتين و وظيفته  :يتضمن النص مايلي :
-تتنوع األحماض األمينية باختالف طبيعة جذورها

يحدد كل جذر سلوك الحمض األميني حسب درجة الـ pH-تتحدد بنية كل بروتين بعدد ،نوع و بترتيب األحماض األمينية المكونة له

1×62.5

3

فيكتسب البروتين وظيفة محددةالتمرين الثاني  11( :نقطة)

 -1أ) التعرف على العناصر :
 : Aلمفاوية  : B ، Bخلية بالسمية ( بالسموسيت)  : C ،جسم مضاد

البيانات الموافقة لألرقام-1 :ميتوكوندري -2جهاز غولجي  -3هيولى  -4غشاء هيولي
-5شبكة هيولية فعالة

-0نواة

ب) ترتيب المالحظات :ب  د  جـ  أ

3×625

.2.5

3×62.5
625

625

 -.أ) الرسم التخطيطي :

8×62.5

.

عنوان الرسم  :رسم تخطيطي لبنية الجسم المضاد ( لكل رسم و بيانه )6.25
ب) الخلية المنتجة للجسم المضاد هي البالسموسيت ( الخلية  Bمن الشكل (ا)  ،الوثيقة )1
التعليل  - :كبر حجم النواة
 نمو الشبكة الهيولية و جهاز غولجي و الحويصالت اإلف ارزية -تطور الميتوكوندري

 غشاء متموج -1-IIأ) يعلل تخريب النخاع العظمي و استئصال الغدة التيموسية  :منع إنتاج و نضج الخاليا اللمفاوية
عند الفئران.
ب) تفسير النتائج التجريبية للشكل (ب)

625
1×62.5

.×625

 -أفسر آثار التراص في المجموعة  1بعدم تنشيط اللمفاويات  Bالمحسسة

-أفسر غياب التراص في المجموعة  2بغياب  LBالتي تتطور إلى بالسموسيت منتجة لألضداد

صفحة  1من 5

5×62.5

125

1

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :علوم الطبيعة واحلياة /الشعبة :رايضيات/بكالوراي7102 :
-أفسر تراص  GRMفي المجموعة  3بتنشيط  LBمن طرف LT

12.5

-أفسر غياب التراص في المجموعة  4بغياب المستضد )(GRM

 أفسر حدوث التراص عند المجموعة  5الشاهدة بتوفر كل أنواع اللمفاويات و حدوث التعاون. -استنتاج العالقة  :توجد عالقة تعاون بين اللمفاويات  Bو T

625

 -3أ) التأكد من العالقة بتفسير النتائج التجريبية في الشكل (ب):

 أفسر ظهور األجسام المضادة بتركيز كبير في التجربة  1بتواجد اللمفاويات  Bو  Tمعا و حدوث تعاونبينهما.
 -و أفسر غياب األجسام المضادة في التجربة  2بغياب اللمفاويات  Tو عدم تنشيط اللمفاويات .B

 -أفسر ظهور أجسام مضادة بتركيز كبير في التجربة  3بوجود تعاون بين  Bو  Tرغم وجودهما في

5×62.5

12.5

غرفتين منفصلتين بغشاء نفوذ للجزيئات.

 -أفسر عدم إنتاج األجسام المضادة في التجربة  4بغياب اللمفاويات . B

وهذا يؤكد عالقة التعاون بين اللمفاويات فيما بينها.

ب) استنتاج المعلومة اإلضافية  :يتم التعاون ؛ تنشيط اللمفاويات  Bعن طريق  LT4بواسطة جزيئات

كيميائية  IL2تنتشر في الوسط.
 -IIIيتضمن الرسم التخطيطي عناصر اإلجابة التالية :
 -تحسيس الـ  LBو تعرف الـ  LT 4على محدد المستضد المقدم من قبل الخاليا العارضة.

62.5

62.5

 -تنشيط الـ  LT hللـ  LBالمحسسة بواسطة الـ . IL2

 -التكاثر السريع للـ  LBالمنشطة -تمايزها إلى بالسموسيت منتجة لألجسام المضادة.

1×3

كل عنصر من الرسم و ما يقابله من مؤشر على  1نقطة

صفحة  5من 5

3

