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يسمح باستعمال اآللة االحاسبة غير المبرمجة

التمرين األول ( 4نقط)
يوجد الخبر الوراثي في نواة الخلية ،ويتم نقله والحفاظ على ثباته من خلية إلى أخرى خالل التكاثر الخلوي ،وذلك
بفضل الدورة الخلوية التي تتكون من مرحلتي السكون واالنقسام غير المباشر.
من خالل نص واضح وسليم:
 بين كيف تتطور كمية  ADNبالتزامن مع تطور شكل الصبغيات ،وذلك عبر فترات مرحلة السكون  G1و S
و  5.1( .G2ن)
 صف أطوار االنقسام غير المباشر 2( .ن)
 بين كيف يمكن تعاقب مرحلة السكون ومرحلة االنقسام غير المباشر من ثبات عدد الصبغيات 5.1( .ن)
التمرين الثاني ( 5.1نقط)
في إطار دراسة شروط التقلص العضلي ومصدر الطاقة الالزمة له نقدم المعطيات اآلتية:
 المعطى األول:
توتر اللييف العضلي
بعد عزل لييف عضلي ووضعه في وسط مالئم تم تتبع توتره
(تقلصه) في الظروف التجريبية اآلتية:
t1
t2
 في الزمن  :t1إضافة  ATPو  Ca++إلى الوسط؛ في الزمن  t2إضافة مادة سامة ،تكبح حلمأة  ،ATPإلى الوسط.تمثل الوثيقة 1النتائج المحصلة.
 .1باستغالل معطيات الوثيقة  ،5استنتج  ،معلال إجابتك ،الشرط
الضروري لتقلص اللييف العضلي 5( .ن)
الزمن بـ s
الوثيقة 1
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 المعطى الثاني:
يتكون اللييف العضلي من خييطات األكتين والميوزين .أثناء التقلص العضلي ترتبط رؤوس الميوزين بخييطات األكتين
لتشكل مركبات األكتوميوزين.
بعد عزل جزيئات األكتين والميوزين من لييف عضلي ووضعها في وسط مالئم ،تم تتبع سرعة حلمأة  ATPحسب
الظروف التجريبية الممثلة في الشكل (أ) من الوثيقة  .2يمثل الشكل (ب) من نفس الوثيقة نتائج قياس تركيز جزيئة
 ATPفي عضلة طرية قبل وبعد التقلص.
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سرعة حلمأة  ATPفي الدقيقة

ميوزين ATP +

جزيئتان من  ATPلكل جزيئة من
الميوزين

ميوزين  +أكتين ATP +

 555جزيئة  ATPلكل جزيئة من
الميوزين

تركيز  ATPبـ
 mmolفي كل
 Kgمن العضلة
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قبل التقلص

بعد التقلص

من  4إلى
6mmol/Kg

من  4إلى
6mmol/Kg

الشكل (ب)

الشكل (أ)
الوثيقة 2

 .2انطالقا من استغالل النتائج الواردة في الشكلين (أ) و (ب) من الوثيقة  ،2ماذا تستنتج فيما يخص تركيز جزيئة ATP
قبل وبعد التقلص؟ ( 5..1ن)
الطاقة المنفقة من طرف
المعطى الثالث:

لتحديددددد طددددر تجديددددد  ATPخددددالل مجهددددود
عضددلي ،نقتددرا نتددائج تتبددع تغيددر الطاقددة التددي
تنفقهددددا العضددددلة ونددددوم المسددددلك االسددددتقالبي
المتدخل حسدب مددة التمدرين .تمثدل الوثيقةة 3
النتائج المحصلة.
 .3باسةةةتثما النتدددائج الممثلدددة فدددي الوثيقدددة ، 5حةةةد
المسالك االستقالبية المتدخلدة فدي إنتدال الطاقدة
حسب أهميتها خدالل كدل مجدال مدن المجداالت
الزمنية الثالث  Aو Bو 5..1( .Cن)

العضلة بـ  J/Kgمن العضلة
 5مسلك حي ال هوائي للكرياتين فوسفات
 2مسلك حي ال هوائي للحمض اللبني

5

100-

 5مسلك حي هوائي
2

5

مدة التمرين بالدقائق 3

2

الوثيقة 3
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 .4مستعينا بمعطيات الوثيقة  4وبالمعطيات السابقة ،حد التفاعالت األساسية المتدخلة في كل من المسالك االستقالبية
الثالث المشار إليها في الوثيقة  ،3مبينا عالقة هذه التفاعالت بالتقلص العضلي 5( .ن)
ADP

كرياتين
فوسفات

ATP

كرياتين

ADP

كليكوجين
ATP

كليكوز

ATP
ATP

حمض بيروفيك

تقلص عضلي
CO2 + H2O

حمض بيروفيك

O2

الوثيقة 4

حمض لبني
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التمرين الثالث ( 1نقط)
لدراسة انتقال بعض الصفات الوراثية عند الطيور ،وتأثير بعض عوامل التغير الوراثي على البنية الوراثية لساكناتها نقدم
المعطيات اآلتية:
 نهتم بدراسة انتقال صفتين وراثيتين عند الدجال وهما شكل العرف وطول األرجل ،لذلك تم إنجاز التزاوجات اآلتية:
التزاوج األول :تم بين دجاجة ،من ساللة نقية ،ذات عرف مورَّد (في شكل وردة) وديك ،من ساللة نقية ،ذي
عرف عاد .أعطى هذا التزاول جيال  F1مكونا فقط من دجال بعرف مورد.
التزاوج الثاني :تم بين ذكور وإناث بأرجل قصيرة .أعطى هذا التزاول جيال  F’1يضم  2/5من الدجال بأرجل
قصيرة و 5/5من الدجال بأرجل عادية.
 .1ماذا تستنتج من نتائج هاذين التزاوجين؟ ( 5..1ن)
 . 2فسر ،مستعينا بشبكة التزاول ،نتائج التزاوجين األول والثاني 5.1( .ن)
 استعمل الرموز اآلتية R :أو  rبالنسبة للحليل المسؤول عن شكل العرف ،و  Lأو  lبالنسبة للحليل المسؤول عنطول األرجل.
التزاوج الثالث :تم بين إناث وذكور بأعراف موردة وأرجل قصيرة وأعطى جيال  F2يتكون من:
 15فردا بعرف مورد وأرجل قصيرة؛
 22فردا بعرف عادي وأرجل عادية؛
 24بيضة غير قادرة على الفقص.
 .3علما أن المورثتين مرتبطتان ارتباطا تاما (غياب العبور) ،حد  ،معلال إجابتك ،النمط الوراثي لألبوين ،ثم فسر نتائج
التزاول الثالث باستعمال شبكة التزاول 5.21( .ن)
 يتواجد طائر  L’euplecteبوفرة في إفريقيا .خالل فترة التوالد يزداد طول ريش ذيل بعض الذكور حيث يصل إلى
ضعف طول الجسم ،وهو صفة وراثية تعطي لبعض الذكور ذيال أطول من ذيل ذكور أخرى.
يعيش ذكور  L’euplecteفي مناطق محددة ،ويعمل كل منهم على جذب أكبر عدد من اإلناث قصد التزاول ومشاركته
في بناء األعشا لوضع البيض واالعتناء بالصغار.
خالل فترة توالد هذا الطائر قام باحثون بحساب عدد األعشا التي بها بيض أو صغار (األعشا النشيطة) عند
مجموعتين ( )5و ( )2تتكون كل منها من تسعة ذكور.
يمثل الشكل (أ) من الوثيقة اآلتية عدد األعشا النشيطة التي تم بناؤها بالنسبة لكل ذكر من طرف كل مجموعة قبل
التجربة.
بعد ذلك تم القبض على هذه الذكور وإخضاعها للتجربة اآلتية:
 تم تقصير طول الذيل عند ذكور المجموعة ( )5بقطع الريش بواسطة مقص؛ تمت إطالة ذيل ذكور المجموعة ( )2بإلصا قطع الريش المقطوم من المجموعة (.)5يمثل الشكل (ب) من الوثيقة اآلتية عدد األعشا النشيطة التي تم بناؤها بالنسبة لكل ذكر من طرف كل مجموعة بعد
التجربة.
الشكل أ :قبل التجربة
C
2

عدد األعشا
B

A
1

النشيطة
2
5.1
5.2
5.4
5.2
5
5.1
5.2
5.4
5.2
5

الشكل ب :بعد التجربة
C

عدد األعشا

2

1

النشيطة
2
5.1
5.2
5.4
5.2
5
5.1
5.2
5.4
5.2
5
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 .4قا ن تطور عدد األعشا في المجموعتين ( )1و ( )2قبل وبعد التجربة .ماذا تستنتج؟ 5..1( .ن)
 .5باالعتما على المعطيات السابقة ،بين كيف يؤثر عامل االنتقاء الطبيعي في تغير البنية الوراثية (تردد الحليالت
المسؤولة عن طول ريش الذيل) لساكنة  L’euplecteمع توالي األجيال 5..1( .ن)
التمرين الرابع ( 4نقط)
في إطار دراسة بعض مظاهر االستجابة المناعية النوعية ،نقدم المعطيات اآلتية:
 المعطى  :1تجربة  .) 1611( Clamanتمت حسب المراحل اآلتية:
أ -عزل كريات لمفاوية من فئران عادية وزرعها في وسط زرم مالئم؛
ب -تشعيع فئران أخرى من نفس الساللة عند الوالدة ثم توزيعها إلى ثالث مجموعات  5و  2و 5؛

ت -حقن كل مجموعة بكريات لمفاوية من وسط الزرم (لمفاويات المرحلة أ)؛

ث -حقن المجموعات الثالثة ومجموعة  4شاهدة ،من نفس الساللة ،بكريات حمراء لخروف )(GRM؛

ج -أخذ المصل بعد أسبوم من المجموعات األربعة وإضافة  GRMللمصل.

تمثل الوثيقة  1ظروف ونتائج هذه التجربة:
بدون معالجة (مجموعة شاهدة)

تشعيع ( تدمير كل اللمفاويات)
المجموعة  :1حقن
اللمفاويات B

المجموعة  :2حقن
اللمفاويات T

المجموعة 4

المجموعة  :3حقن
اللمفاويات  Bو T

 حقن كريات حمراء لخروف )(GRM
 بعد مرو أسبوع تم خلط قطرة من مصل كل مجموعة مع GRM
مصل المجموعة 1
GRM +
الوثيقة 1

عدم التلكد

مصل المجموعة 2
GRM +

مصل المجموعة 4
GRM +

مصل المجموعة 3
GRM +
تلكد

عدم التلكد

تلكد

 . 1باستغاللك لمعطيات تجربة  ،Clamanاستنتج طبيعة االستجابة المناعية المتدخلة ،وحد الشرط الضروري لحدوثها 5.1( .ن)
المعطى  :2تجربة  Morganو Ruscetti
عزل كريات لمفاوية من دم فرد سليم ثم زرعها في
وسط مالئم يحتوي على مولد مضاد.
تحضير أربعة أوساط زرم  5و  2و  5و  4لكريات
لمفاوية ،ثم إضافة السائل الطافي ،المأخوذ من الوسط
 ،Mإلى الوسطين  2و.5
يحتوي السائل الطافي على مادة األنترلوكين التي
تفرزها الكريات اللمفاوية . T4
تمثل الوثيقة  2ظروف ونتائج التجربة.
الوثيقة 2

زرم اللمفاويات بوجود مولد المضاد (الوسط )M

أخذ السائل
الطافي
إضافة السائل
الطافي

زرم اللمفاويات B

1

غياب التكاثر

2

تكاثر خلوي

زرم اللمفاويات T

3

تكاثر خلوي

4

غياب التكاثر

 . 2باستغالل نتائج تجربة  Morganو  ، Ruscettiاستنتج العامل المسؤول عن تكاثر الكريات اللمفاوية  Bو  5( .Tن)
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عد البلزميات بالنسبة لـ  4.104من
اللمفاويات  Bالتي كانت في البداية

تم حساب عدد البلزميات الناتجة عن تفريق الكريات اللمفاوية

الصفحة

5

1000
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( Bمنشطة بمولد مضاد) حسب تركيز األنترلوكين في
الوسط .أعطت هذه الدراسة النتائج الممثلة في مبيان الوثيقة .5

500

يعطي تتبع تفريق الكريات اللمفاوية  T8إلى كريات لمفاوية
قاتلة حسب تغير تركيز األنترلوكين في وسط زرم نتائج

250

مماثلة لتلك المحصل عليها بالنسبة للكريات اللمفاوية .B

الوثيقة 3
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10
102
103
104
-1
تركيز األنترلوكين بـ ) (UI.L

0

 .3باستغالل معطيات الوثيقة  ،5واعتما ا على ما سبق ،بين كيفية تدخل اللمفاوية  T4في االستجابة المناعية النوعية5.1( .ن)
التمرين الخامس ( 5.1نقط)
لتعرف بعض الخاصيات البنيوية والصخرية المميدزة لسالسدل الطمدر مدع إبدراز عالقدة هدذه السالسدل بديناميدة الصدفائح
نقترا دراسة المعطيات اآلتية:
تمثل الوثيقة  1نموذجا مبسطا يفسر بنية سلسلة جبلية من سالسل الطمر (سلسلة جبال األنديز) ،وتبرز الوثيقة  2توزيع
بؤر الزالزل حسب العمق (الشكل أ) وتوزيع خطوط تساوي درجة الحرارة في هذه المنطقة (الشدكل ب) صدحبة الكثافدة
الصخرية لكل من القشرة المحيطية والقشرة القارية (الشكل ل).
فالق

E

حفرة محيطية

بركانية أنديزيتية

w
قشرة محيطية

قشرة قا ية

الر اء العلوي

الر اء العلوي
الوثيقة 1

بلوتون من الكرانيتويد
W

المسافة بـ Km

E

600

-0
-255
-455
-255

موشو التضخم

400

200

مستوى
Benioff
بؤ زلزالية
العمق بـ km

الشكل (أ)

حفرة
0

0100200300400500100-

400°C
800°C
1200°C
1600°C

العمق بـ km

الشكل (ب)

بركانية

d = 2.7

قشرة قا ية

حفرة

d = 3.3

قشرة محيطية
الشكل (ج)

الوثيقة 2

 .1استخرج من مقطع الوثيقة  5المميزات الصخرية والبنيوية لجبال األنديز 5( .ن)
 .2بين من خالل استغالل أشكال الوثيقة ( 2أ  ،ب  ،ل) أن هذه السلسلة الجبلية ناتجة عن ظاهرة الطمر 5( .ن)
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لتعرف شروط تشكل الصخور الصهارية المميزة لمناطق الطمر (بلوتونات من الكرانيتويد واألندزيت) نقدم الوثيقة  5التي
توضح الظروف التجريبية لبداية انصهار صخرة البيريدوتيت المكونة للرداء العلوي (الشكل أ) صدحبة مكدان تشدكل هدذه
الصخور الصهارية (الشكل ب) حسب العمق ودرجة الحرارة.

 1تطو
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بركانية أنديزيتية

2
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110- 5

5

الضغط
GPa

العمق
km

جة الحرا ة حسب العمق في منطقة الطمر.

 2منحنى تصلب البيريدوتيت المميهة
 3منحنى تصلب البيريدوتيت غير المميهة

الشكل (أ)

صها ة انديزيتية
قشرة قا ية
قشرة محيطية
بيريدوتيت

بلوتون
منطقة االنصها الجزئي

الشكل (ب)

الوثيقة 3
 .3بين من خالل استغالل شكلي (أ و ب) الوثيقة  3ظروف تشكل الصخور الصهارية في مناطق الطمر 1.5( .ن)

(انتــــهى)

