
2008االمتحان الوطني الموحد دورة یونیو 
مسلك علوم الحیاة و األرض

(التمرین األول ) نقط 4:
 النمو إلى إصابة الشخص بالقزمیة ویؤدي عدم إنتاجھ خالل مرحلة، من طرف الغدة النخامیةhGH  یفرز ھرمون النمو البشري 

.حیث یبقى الفرد قزما رغم بلوغ سن الرشد
. توفیر كمیات كبیرة منھ باعتماد تقنیات الھندسة الوراثیة بعدم إفراز ھذا الھرمونةالمرتبط، ر حاالت القزمیةیقتضي تجنب ظھو

. أعط مراحل تطبیقھا إلنتاج ھرمون النمو البشري بكمیات كبیرة باستعمال بكتیریات،  بعد تعریف الھندسة الوراثیة
+بین في عرضك .یات الھندسة الوراثیةأھمیة اختیار البكتیریات في تقن:

ال تتطرق في عرضك للمراحل المعتمدة في رصد (بفضل الھندسة الوراثیة hGHالمراحل األساسیة إلنتاج +
)البكتیریات المغیرة وراثیا 

) نقط 6(:التمرین الثاني
 فوسفاط مزیل 6 أنزیم كلیكوز یوجد مرض ناتج عن نقص في نشاط,من بین األمراض اإلستقالبیة الوراثیة

وخاصة  فوسفاط داخل الخالیا6ب الكلیكوزیلعب ھذا األنزیم دورا أساسیا في إستقال).G6PD(الھیدروجین 
.ینتج عن ھذا النقص اإلصابة بفقر الدم.الكریات الحمراء

:نقترح دراسة المعطیات األتیة،ھم أصل ھذا المرض وطریقة انتقالھلف
ن أنزیمات توجد عدة أنواع مG6PDجزء 1تبین الوثیقة .یختلف نشاطھا حسب الحلیل المسؤول عن تركیبھا 

 نشاط 2الوثیقة وتمثل،G6PDمن متتالیة نیكلیوتیدات الخییط غیر المستنسخ لحلیلین من حلیالت مورثة  
.األنزیمین المرموز إلیھما بھذین الحلیلین

1الوثیقة 
رقم الوحدة الرمزیة

...186 - 187 - 188 -189 - 190...
الحلیل

…CAC ATC TCC TCC CTG… G6PDB

…CAC ATC TTC TCC CTG… G6PDM

2الوثیقة 
(% ) النشاط األنزیمي الحلیل

100 G6PD B
3 G6PD M

G6PDM و G6PDBحدد جزء متتالیة األحماض األمینیة لألنزیمین ،)3الوثیقة ( باستعمال جدول الرمز الوراثي -1

(وقارن بینھما ) ن 1,5.
) ن 0,5(والمسؤول عن ظھور المرض  سبب اإلختالف في نشاط األنزیمین استنتج-2
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 شجرة نسب عائلة بعض أفرادھا مصابون بھذا المرض4تمثل الوثیقة .

 وأعط ،ضكیفیة انتقال ھذا المر، جوابك معلال المسؤول عن المرض بین ال یحمل الحلیل3 علما أن الفرد -3
a و Aاستعمل .(8 و7 إلى اإلبنین 4 و3تزاوج تفسر بھا انتقال حلیلي ھذه المورثة من األبوین شبكة 

(للترمیز إلى الحلیلین  ). ن2,5).
 یعد النقص الوراثي في عملG6PDإذ یقدر عدد المصابین بھ , من بین األمراض األنزیمیة األكثر انتشارا

وأن ,1/20 ھو G6PDنعتبر داخل ساكنة متوازنة تردد الحلیل الطافر .عالم ملیون فردا في ال400بحوالي 
.ھذا المرض مرتبط بحلیل واحد

)ن1(ماذا تستنتج؟. أحسب تردد كل من اإلناث والذكور المحتمل إصابتھم بالمرض-4
).0,5( أحسب تردد اإلناث السلیمات القادرات على نقل ھذا المرض داخل ھذه الساكنة؟–5

) نقط 3(:تمرین الثالثال
تتم ھذه العملیة .ATPتؤدي ظاھرة التنفس على مستوى الخلیة الحیة إلى استھالك تام لجزیئة الكلیكوز وإنتاج 

.إختزال داخل الجبلة الشفافة وداخل المیتوكوندري–عبر سلسلة من تفاعالت أكسدة 
: عن طریق ھذه التفاعالت نقترح المعطیات األتیةATPلفھم كیفیة إنتاج 

 وضعت میتوكوندریات حیة في وسط مالئم مشبع بثنائي األوكسجین ذيpH=7.5 وبواسطة تقنیة خاصة تم 
وتبین ھذه .1 في ھذا الوسط وذلك في الحاالت المبینة في الوثیقة O2 و  ATPتتبع تطور تركیز كل من 

.الوثیقة النتائج المحصل علیھا
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. المراحل األساسیة لھدم الكلیكوز خالل ظاھرة التنفس2تلخص الوثیقة 

 وموقع 02التي تتطلب )ATPتفاعالت ھدم الكلیكوز وإنتاج (موقع التفاعالت حدد داخل الخلیة,2ا من الوثیقة  انطالق-1
). ن1.(02التفاعالت التي ال تتطلب 

( عن طریق ظاھرة التنفسATP في حالة إنتاج 1لمحصل علیھا في الوثیقة فسر النتائج ا،2 مستعینا بالوثیقة -2 ). ن 2.
) نقط 4(:التمرین الرابع

لفھم أسباب ھذا .....تنفسیة وجلدیة وإسھالرضون باستمرار ألمراض تعفنیةفیتع،اب بعض األطفال بقصور مناعي نادریص
:القصور نقترح دراسة المعطیات األتیة

 تبین .بعض العناصر المناعتیة في الدم عند طفل مصاب بالقصور المناعي المدروس وعند طفل أخر سلیمتم قیاس تركیز
. نتیجة ھذا القیاس1الوثیقة 

عند الطفل المصاب بالقصور المناعيعند الطفل السلیماللمفاویات ومضادات األجسام في الدم
40000 إلى 200من )ul)LT/ulفي كلTعدد اللمفاویات 
20001250 إلى 1000من )ul)LB/ulفي كل Bعدد اللمفاویات 

4000أكثر من )mg/dl(تركیز مضادات األجسام 
).ن1(كیف تفسر غیاب مضادات األجسام عند الطفل المصاب؟ )1
 ظروف ونتائج تجارب أنجزت على الفئران2تبین الوثیقة :
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)ن1,5.(3 و1تتكاثر في الوسطین الو2ثر الخالیا اللمفاویة في الوسط وضح لماذا تتكا)2
فسر لماذا تظھر األمراض التعفنیة عند الطفل المصاب بالقصور ،عطیات السابقة وبمعلوماتكمستعینا بالم)3

(المناعي المذكور .1,5.(
) نقط 3(:التمرین الخامس 

للتأكد من صحة ھذه .فیحتین صخریتینیفترض الجیولوجیون أن سلسلة جبال األلب ناتجة عن انغالق محیط قدیم إثر تجابھ ص
:الفرضیة نقترح المعطیات األتیة

 مقطعا تركیبیا مبسطا لجبال األلب الفرنسیة اإلیطالیة1تمثل الوثیقة .

(استخرج من ھذا المقطع كل ما یدل عن إنغالق محیط قدیم وتجابھ صفیحتین صخریتین)1 ). ن1.
یعطي مبیان .وھي صخرة ناتجة عن تحول صخرة الغابرو،ى صخرة اإلكلوجیتلیتي المتحول علیحتوي المركب األوفیو

 مسار تطور الصخور المنتمیة للمركب األوفیولیتي مع 2في الوثیقة )أ (الممثل بالشكل )(P/Tدرجة الحرارة /الضغط
.من نفس الوثیقة مجاالت التحول في الطبیعة)ب(ویبین الشكل .ظروف تكون اإلكلوجیت
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وحدد المنطقة المناسبة لتكون ھذه ، ونمط التحول لتكون اإلكلوجیتحدد ظروف الضغط ودرجة الحرارة،2ادا على الوثیقة اعتم)2
(الصخرة ). ن 1.

أعط , وعلما أن الغابرو ھو صخرة صھاریة تكونت في مستوى الذروة المحیطیة 2 و 1بناء على معطیات الوثیقتین )3
(تشكل جبال األلبتسلسل األحداث التي أدت إلى  ). ن 1.
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