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 2015مواضيــــــــع للدعم                              تحضير بكالوريا 

 :الموضـــــــــــوع األول
 : التمرين األول 

 سسى تفسٛش٘ نظبْشح زٕٛٚخ  (ة)يؼهٕيبد زٕل انجُٛخ انفشاغٛخ نًبدح ػؼٕٚخ ٔانشكم  (أ)ٚقذو انشكم - 1   

       

 

 

 

 

 ؟ قذو أيثهخ (أ)يبرا تًثم األسقبو ثبنشكم  - أ
 ؟ ٔيب ْٙ انظبْشح انًقظٕدح ؟ (ة) يب را تًثم انسشٔف ثبنشكم  - ة
 ثبثتخ فٙ انظشٔف انطجٛؼٛخ ؟ ػهم (أ)ْم انجُٛخ انًًثهخ ثبنشكم - خـ
 .ْزِ انًبدح ؟ ػهم ػالقخ ثٍٛ انجُٛخ ثالثٛخ األثؼبد ٔانتخظض انٕظٛفٙ لْم ُْبك  - د

 بناء المادة العضوٌة السابقة تتطلب فً ظرف محدد - 2
 ، إلظهار هذا التدخل نقدم  بولٌمراز ARNتدخل أنزٌم 

 (01) الوثٌقة ل مثبطات نوعٌةاستعماإلجراء الممثل با
 : تلخص النتائج

 
  من خالل تحلٌل المنحنى اشرح كٌف ٌتدخل   - أ

 . بولٌمرازARNإنزٌم 
 هل ٌمكن االستغناء عن هذا اإلنزٌم مادامت  - ب

 المورثة موجودة ؟ علل إجابتك 
 
 :فً حالة عمل (02)من شروط بناء محدد لمادة عضوٌة نقدم تدخل عمل إنزٌمات معٌنة بالوثٌقة - 3

 
 
 
 
 
 

 

 

 : التمرين الثاني 

  :يختهف يشازم االستدبثخ االنتٓبثٛختقذو  (01) انٕثٛقخ ظٓش انتخظض انٕظٛفٙ نهجشٔتُٛبد فٙ انذفبع ػٍ انزاد ٚتدهٗ و/أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (أ)الشكـــــل 

 (ب)الشكــــ،ل  

 

 (01)الوثيقة 

 

 (01)الوثيقــــــة 

 ما هً العملٌة الحٌوٌة التً تشٌر إلٌها الوثٌقة ؟- 1
 ما هً شروط هذه العملٌة ؟- 2
 هل هذه العملٌة تلً مرحلة الترجمة ؟- 3

 

 
 (02)الوثيقــــة 
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  .ٔثبئقْزِ التسهٛم قى ة -1
  انشفغ ؟أسجبةيب ْٙ   -2
  طٕس ثبنًدٓش اإلنكتشَٔٙ نًظم ٚظٓش تفبػم اندسى انًؼبد ثبنًستؼذػجبسح  ػٍ - 1- انشكم -3

 . نًؼقذاد يؼُٛخًَٕرج  خضٚئٙ ثالثٙ األثؼبدًٚثم  - 2- ٔانشكم

  

 . ثبألسقبو ػهٗ انظٕسح انسقٛقٛخ  ااشش نهسشٔف ٔيب ٚقبثهّ- أ
 .زهم يبرا تالزظّ يٍ انظٕس ٔيب ٚظٓش انًُٕرج ثالثٙ األثؼبد - ة

 يب ْٕ َٕع انخالٚب انًتذخم فٙ ْزِ االستدبثخ ؟- خـ

 

 يظبة  زٕٛاٌزقٍ تهخض َتبئح   (02)انٕثٛقخ  /ة

 (أ) يسظٍ ػذ انسمآخش  زٕٛاٌ ثًظم (ج)ثبنسم     

ثبنخالٚب انهًفبٔٚخ   (ة) يظبة ثبنسم زٕٛاٌزقٍ      ٔ 

 :(أ) نفشد يسظٍ      

 

 

 .زهم َتبئح انتدشثخ  -1
  يٍ تذخم َٕع ثبَٙ يٍ انخالٚبٚظٓش  -2

  يب ْٙ ؟ٔٚبداانهًف
 ػجش ػٍ ًَؾ االستدبثخ فٙ ْزِ انسبنخ ثًخطؾ -3

 . تفسٛش٘ زٕطهٙ 
 

 

 :الموضـــــــــــوع الثاني
 : التمرين األول

نذكر من بٌن هذه المواد تركٌب البروتٌنات على مستوى عضٌات خلوٌة البناء داخل الخلٌة للمركبات ٌضمن للخلٌة حٌوٌتها  

 : 01نقدم الوثٌقة ال ٌمكن مالحظتها إال بالمجهر االلكترونً 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 -2 –الشكل   -1 –الشكل 

 
 (02)الوثيقـــة 

 
 

  مالحظــــــــــة مجهرية:الشكل ب   تتبع مسار حقن اللوسين المشـــــع:الشكل أ 

 01الوثيقة 
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  .11 انٗ 1أكتت ثٛبَبد انؼُبطش يٍ  -1
 . يسؤٔل ػهٗ إداسح ثُبء يسذد ،تخشٚجّ  ٚؤد٘ انٗ انًٕد انًستى 9انؼُظش  -2

 .9كٛف تفسش استًشاسٚخ انسٛبح ثٕخٕد انؼُظش  - أ
 .تظٓش ػالقخ ٔظٛفٛخ خالل ثُبء انجشٔتُٛبد داخم انخهٛخ تى إظٓبسْب ثبستخذاو انههٕسٍٛ انًشغ - ة

 .يبرا ًٚثم انهٕسٍٛ ْم نّ ػالقخ ثتسذٚذ انجُبء نهجشٔتٍٛ؟ ػهم  -1
  – أ –انًستٕٚبد انًشبس إنٛٓب ثبنشكم  -2

 ٚسذدْب صيٍ يشٔس اإلشؼبع تى انتؼجٛش ػٍ ْزا

  :02انتتبنٙ ثبنًُسُٛبد انتبنٛخ انًًثهخ ثبنٕثٛقخ 
 

 

 02الوثيقة                                                                 

 

 .زهم يُسُٛبد انٕثٛقخ  -
 يب ْٙ ٔظبئف انؼؼٛبد انتٙ يش ثٓب اإلشؼبع ؟ -

 

 أداء انٕظٛفخ نهجشٔتٍٛ  يشتجؾ ثبنجُٛخ نكٍ ْزِ انجُٛخ قذ-  3

    تفقذ خظٕطٛتٓب ٔتظجر سججب فٙ ظٕٓس أيشاع يؼُٛخ 

  :03    َقذو انٕثٛقخ 

 

 يب ػالقخ انطفشح  ثًشع األًَٛٛب انًُدهٛخ؟ -1
 ْم األيش ٚتؼهق فقؾ ثجُٛخ انجشٔتٍٛ؟ ػهم -2
 اقتشذ زال نتدبٔص خهم ثُٛخ انجشٔتٍٛ ؟ -3

 

 

 03الوثيقة                                                                        

 

 :  التمرين الثاني 

 
:  نقترح المعطٌات التجرٌبٌة التالٌة ةخلطًال ةطاوسالقصد توضٌح بعض مظاهر االستجابة المناعٌة ذات - / أ 

نقوم بوضعها فً وسط  .  Ag1، Ag2 ،Ag3 : بعد عزل لمفاوٌات من طحال فأر غٌر ممنع ضد ثالثة أصناف  من مولدات الضد - 

ددة نقوم بغسل الوسط قصد التخلص من اللمفاوٌات غٌر المثبتة و التً تمثل ح ثم بعد مدة زمنٌة مAg1زرع ٌحتوي على مولد الضد 

.  من مجموع اللمفاوٌات 99,99%

 من مجموع اللمفاوٌات التً تم تثبٌتها فً الوسط ؟ %0,01 ماذا تمثل اللمفاوٌات -

فً مرحلة موالٌة نأخذ اللمفاوٌات التً تم تثبٌتها ثم نوزعها على ثالثة أوساط زرع سائلة أضٌفت لها وسائط مناعٌة  /- ب

 : التجربة والنتائج المحصل علٌها 1  وتلخص الوثٌقة  Ag1، Ag2 ،Ag3 وٌحتوي كل وسط عل أحد مولدات الضد  (األنترلوكٌنات)

 3الوسط  2الوسط  1الوسط األوساط 

التجارب 

   

عدم تكاثر الخالٌا عدم تكاثر الخالٌا تكاثر الخالٌا النتائج 

 01الوثيقة 

كٌف تفسر النتائج المحصل علٌها فً كل وسط من هذه األوساط الثالثة ؟  - 1

 ثم ننجز مالحظة بالمجهر اإللكترونً Ag1 و نضٌف للرشاحة  جزٌئات 1نقوم بترشٌح محتوى الوسط - 2

. بٌن نتائج هذه المالحظة ي 1الشكل و 
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 03ل ـــــالشك 02ل ــــالشك 01ل ــــالشك

 02ة ـــــــالوثيق

 

.  1الشكل  األسماء المقابلة لحروف اعط - 1

 : 1الشكل  فً a بنٌة الجزٌئات المشار إلٌها بالحرف 2الشكل قدم  ي -2

 . 2الشكل  األسماء ألرقام أعط  أ ـ  

 . 1 فً الوسط a ب ـ على ماذا ٌدل تواجد الجزٌئات المشار إلٌها بالحرف 

بواسطة الظاهرة الممثلة فً   داخل الجسم ، ٌقوم هذا األخٌر بإقصائها1الشكل  فً bعندما تكون العناصر المشار إلٌها بالحرف -  جـ

 . 3الشكل 

 . 3 و 2 ، 1 المراحل أسماء أعط سم الظاهرة و -1

.  معتمدا على المعطٌات السابقة و على معلوماتك وضح مختلف مراحل االستجابة المناعٌة المدروسة - 2

لألجسام  غٌر عادي بإنتاج، و ٌرتبط هذا القصور  األجسام المضادةٌصاب بعض األشخاص بقصور مناعً ٌسمى بنقص - /جـ

.  بأعداد عادٌة T و B رغم توفر الشخص على اللمفاوٌات المضادة 

 عند شخص سلٌم و شخص مصاب بالقصور المدروس بعد  IgG  وIgMاألجسام المضادة  نتائج معاٌرة 3ٌقدم جدول الوثٌقة - 

. ولد ضد معٌن محقنهما ب

 

 3الوثٌقة 
أجسام مضادة متنقلة أجسام مضادة غشائٌة 

IgM IgG 

 12 1عند شخص سلٌم 

 5 1عند شخص مصاب 

 ng/ml: الكمٌة فً البالزما بـ 

 

.  عند الشخص المصابيالقصور المناعاستنتج من مقارنة كمٌة األجسام المضادة عند الشخصٌن سبب ظهور - 1

 و معطٌات الجدول السابق اقترح فرضٌة لتفسٌر القصور المناعً عند الشخص 1معتمدا على جوابك عن السؤال  - 2

.  المصاب 

: التالًقصد الكشف عن سبب القصور المدروس نقترح المعطٌات التجرٌبٌة الملخصة فً الجدول - 

النتيجـــة وســط الزرع 

 لشخص مصاب Bلمفاوٌات 

ادي ــ لشخص عTلمفاوٌات 
 IgG: ادي لـ ـــإنتاج ع

 اديــع لشخص Bلمفاوٌات 

  مصاب لشخص Tلمفاوٌات 
 IgG: إنتاج كمٌة ضعٌفة من 
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 . T و B ٌتضمن وسط الزرع نفس مولد الضد المستعمل فً تنشٌط كل من اللمفاوٌات :مالحظة           

 . 2فٌما تفٌدك هذه المعطٌات التجرٌبٌة لتفنٌد أو تأكٌد فرضٌتك فً السؤال  - 1

. اقترح وسٌلة لتدعٌم الجهاز المناعً عند الشخص المصاب بالقصور المناعً المدروس -  2

 :الموضـــــــــــوع الثالث
 : التمريــــن األول 

أي تغٌر فً البنٌة الفراغٌة ٌؤدي إلى فقدان . وظٌفة هذا البروتٌن بنٌة فراغٌة محددة بدقة متناهٌة ، مسؤولة عنله كل بروتٌن 

. (01)، نقدم الوثٌقة الروابط الببتٌدٌة ٌبدأ الحدٌث عن بنٌة البروتٌن عند تكون السلسلة الببتٌدٌة أي بعد تكوٌن، الوظٌفة

 

 

 

 

 

 

 :الخاصة باألنسولٌن أجب عن األسئلة التالٌة (المعلومات ، المراحل ، البنٌة  )من خالل الوثٌقة *

 ؟ ثجُٛخ األَسٕنٍٛ ػذد انسالسميب ْٕ  -1

 .اششذ يشازم َؼح ثُٛخ اإلَسٕنٍٛ  -2

 يب ْٕ ػذد انًٕسثبد انًستُسخخ ؟ -3

بعد نسخ مورثة األنسولٌن داخل النواة تعانً النسخة                                                                         المتحصل / ب 

 .تلخص ذلك  (02)علٌها تغٌرات الوثٌقة 

 يبرا تًثم انُسخخ انًتسظم ػهٛٓب فٙ انسبنتٍٛ؟ -1

  ؟2 1ٔيبرا ًٚثم انشقًٍٛ  -2

 ٔػهٗ يستٕٖ خٓبص غٕندٙ  1ثؼذ يشزهخ ْبيخ تسذث ػهٗ يستٕٖ انشجكخ انٕٓٛنٛخ انفؼبنخ َتسظم ػهٗ انجُٛخ انًًثهخ ثبنشكم  -3

 (.03) يٍ انٕثٛقخ 2تطشأ انتغٛشاد انًًثهخ ثبنشكم 

 

 

 

 

 

 يب ْٙ انًشزهخ انًقظٕدح ؟ - أ

 .يب ْٙ انًؼهٕيخ اندذٚذح ثخظٕص َؼح األَسٕنٍٛ؟ - ة

 (:04)يٍ خالل ثشَبيح ساستٕة تى تقذٚى انًُٕرج انجُٕٛ٘ انتبنٙ نإلَسٕنٍٛ انٕثٛقخ -  خـ

 

 

 

 

 

 

 على مستوى الشبكة الهيولية الفعالة: 1شكل  على مستوى جهاز غولجي: 2شكل 
 

 (03)الوثيقة 

 

 (02)الوثيقة 

 أ ح 110) قبل أولً إنسولٌن- 

  (وسلسلة ببتٌدٌة واحدة

 أ وسلسلة ح 86) أولً إنسولٌن- 

  (ببتٌدٌة واحدة

 أ ح 51) ناضج وفعال إنسولٌن- 

  (وسلسلتٌن ببتٌدٌتٌن

  

 مراحل تحول اإلنسولين بعد تصنيعه معلومات
 (األنسوليننضج )

 األنسولينبنية 

 

 (01)الوثيقة 
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 ؟ β أٔ αانجُٛبد انثبَٕٚخ األَسٕنٍٛ ػهٗ  ْم ٚستٕ٘ - ؟ انتٙ تستٕٚٓب ثُٛخ األَسٕنٍَٕٛع انشٔاثؾيب ْٕ  -1

 .تثٛش إشكبنٛبد أخشٖ فٙ يٕػٕع انُٓذسخ انٕساثٛخػٍ إشكبنٛخ ثُٛخ اإلَسٕنٍٛ اإلخبثخ  -2

ْم تظُٛغ اإلَسٕنٍٛ فٙ انجكتشٚب ٚتطهت يٕسثخ ٔازذح أو يٕسثتبٌ ؟  - أ

؟  نًبرا ال ًٚكٍ تظُٛغ اإلَسٕنٍٛ فٙ انجكتشٚب يٍ يٕسثخ ٔازذح - ة

 .زذد يٍ خالل انذساسخ انسبثقخ  ثُٛخ األَسٕنٍٛ ؟  -3

  :التمـــــــــرين الثاني

 :نتسذٚذ ؽجٛؼخ ٔخٕاص اإلَضٚى ، َُدض انتدبسة انًهخظخ ثبندذٔل انتبنٙ

 (النتيجة)المعاملة بالماء اليودي الشروط التجريبية التجارب

1 
 PH= 2أيٛالص ، + يسهٕل انُشبء  + 1أَجٕة اختجبس
  PH= 7 أيٛالص ،+ يسهٕل انُشبء + 2أَجٕة اختجبس 
 PH= 10 أيٛالص ،+ يسهٕل انُشبء + 3أَجٕة اختجبس 

 .(-)ٔخٕد انُشبء 

.)+( 

 .(-)ٔخٕد انُشبء 

2 

و ٔثؼذ °0أيٛالص ،دسخخ انسشاسح + يسهٕل انُشبء + 4أَجٕة اختجبس 

 .و°30 دقبئق َشفغ دسخخ انسشاسح انٗ 10

و ٔثؼذ °60أيٛالص ،دسخخ انسشاسح + يسهٕل انُشبء + 5أَجٕة اختجبس 

 .و°30 دقبئق َشفغ دسخخ انسشاسح انٗ 10

 ، (-)ٔخٕد انُشبء 

 (+) دقبئق 10ثؼذ 

 ، (-)ٔخٕد انُشبء 

 (-) دقبئق 10ثؼذ 

3 
 PH= 7أيٛالص ، + يسهٕل انُشبء  + 6أَجٕة اختجبس
 PH= 7ثٛجسٍٛ ، + يسهٕل انُشبء  + 7أَجٕة اختجبس

.)+( 

 .(-)ٔخٕد انُشبء 

 
 .ثبالػتًبد ػهٗ انُتبئح انًسظم ػهٛٓب زذد خظبئض اإلَضٚى ، ثى ػشفّ  -1

 .قذو ثشكم يخطؾ ثسٛؾ يشازم تسٕل انُشبء -2

 انٗ أ٘ يدًٕػخ ُٚتًٙ ْزا اإلَضٚى ؟ -3

 .7 5ٔ 2ٔيثم ثشسى تخطٛطٙ زبنخ اإلَضٚى فٙ األَبثٛت  -4

 (.01)َقذو انٕثٛقخ  (انشكٛضح)تتغٛش انؼالقخ ثٍٛ سشػخ انتفبػم فٙ ٔخٕد اإلَضٚى ٔتشكٛض يبدح انتفبػم  -5

α - يبرا تستُتح؟. (01)زهم انُتبئح انًًثهخ ثبنٕثٛقخ 
β - (.02)َقذو اٌٜ زبنخ انتشجغ فٙ  زشكٛخ أخشٖ نألَضًٚبد نكٍ ٚشبسك فٛٓب َٕػٍٛ يٍ اإلَضًٚبد انٕثٛقخ 

 زذد ػًم اإلَضًٍٚٛ ، يبرا تستُتح ؟- 2. قبسٌ ثٍٛ ْزِ انسبنخ ٔانسبنخ انسبثقخ  -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proinsulinالبنية الفراغية لإلنسولين األولي  Insulinالبنية الفراغية لإلنسولين الناضج 
 

 (04)الوثيقة 

 

 (01)الوثيقة 

 

الوثيقة 

(02) 


