
 ا�ستدراكية الدورة الموحد الوطني ا�متحان
 الفيزيائية العلوم مسلك

  
  ن 4 :ا#ول التمرين

تتميز الدورة الخلوية بتعاقب مرحلة السكون و مراحل ا�نقسام غير المباشر، بين من خ1ل عرض واضح و منظم تطور كل من جزيئات 
ADN و الصبغيات خ1ل دورة خلوية. 

 ن 5:الثاني التمرين
 الشديد،خاصة خ1ل النشاط العضلي المطول و  Iمن النوع  ا#ليافتتدخل :العضلية ا#ليافبتدخل نوعين من  اDنسانالنشاط العضلي عند  يتم

صورة مجھرية لجزء من ھذين النوعين  1تمثل الوثيقة . خ1ل النشاط العضلي السريع و قصير المدى با#ساس IIو تتدخل ا#لياف من النوع 
  . IIو  Iجدو� مقارنا للخصائص البيولوجية لليفين  2اف العضلية و تمثل الوثيقة من ا#لي

 
  

        2الوثيقة      
 ATPase  الكليكوجين  الخصائص

يتدخل في حلمأة  أنزيم
ATP  

ATPsynthetase 
يتدخل في تكوين  أنزيم

ATP 

كثافة الشعيرات 
  الدموية

القابلية   ميتوكوندري
  للتعب

  +  +++  +++  +++  + +++  Iالليف 
  +++  +  +  +  +++  +  II الليف

  يناسب أھمية كل خاصية+ عدد الع1مات : ملحوظة
  )ن3(؟ IIو  Iحدد معل1 جوابك، مصدر الطاقة التي يستعملھا كل واحد من الليفين  2و  1ـ باستعمال معطيات الوثيقتين  1

ية أثناء التقلص العضلي، تم قياس مصادر الطاقة للكشف عن الطرق ا�ستق1بية التي تمكن العضلة من تلبية حاجياتھا الطاق
  . 3المستعملة من طرف عضلة خ1ل مجھود عضلي مطول مما مكن من التوصل إلى النتائج المبينة في منحنيات الوثيقة 

  



اقة خ1ل الط إنتاجمعارفك، فسر الطرق ا�ستق1بية المتدخلة في  ىـ اعتمادا على المعطيات الواردة في ھذا التمرين و عل 2
  )ن2(,التمرين العضلي محددا نوع ا#لياف المتدخلة خ1ل ھذا المجھود العضلي

  ن 6: الثالث التمرين
 .. التالية المعطيات دراسة نقترح والصحة البيئة على اDنسان طرف من العضوية المواد استھ1ك أثيرت لتعرف

I  على مناخية تغيرات وإلي. المواد ھذه استنزاف إلى للطاقة مصدرك العضوية للمواد المتزايد العالمي ا�ستھ1ك أدىـ 
 . الحراري ا�حتباس ظاھرة عن مسؤولة غازات انبعاث نتيجة الجوي الغ1ف مستوى

 الحقب بداية( 1860بالغ1ف الجوي و معدل درجة الحرارة منذ  CO2 الكربون سيدأك ثنائي غاز ميةك تغير 4 الوثيقة تمثل
 ) الصناعي

 
 
  ن 1 ا#رض؟ حرارة درجة وارتفاع الجوي بالغ1ف CO2 ميةك تغير بين الموجودة الع1قة تفسر يفك ـ 1
 -II  مجموع من 37 % و الوطني الصناعي النشاط من 43 %و المغرب نةساك من 12 % من ثرأك البيضاء الدار تضم مدينة 

 أدخنة( نوع من الدقيقة الجزيئات يزترك بقياس متعلقة 2002 سنة صحية بيئية دراسة أنجزت وقد . المغرب سيارات
 .ا#طفال عند الصحية المؤشرات بعض في الزيادة نسب عن شفتوك البيضاء الدار مدينة مناطق إحدى ھواء في )سوداء

 : المحصلة النتائج المواليين والنص الجدول يبين

 
 
 حيث ،المحروقات استعمال عن الناتجة الغازات زتركي ارتفاع عن البيضاء الدار بمدينة المنطقة بنفس أخرى تحاليل شفتك

 100ug/m3 في المحدد المعيار ھذا مرات عدة الھواء في SO2 غاز يزترك تجاوز فمث1 الوطني، المعيار تفوق أرقاما سجلت
 ن 2. المدروسة المنطقة نةساك على الملوثات ھذه تأثير إجابتك، معل1 حدد، المعطيات ھذه على اعتماداـ  2



III  غاز ميةك التالي الجدول ويلخص ، الطاقية الموارد وتأمين تنويع في يتجلى بيراك تحديا المغرب يواجهـ CO2  المنبعث عند
  .الطاقية الموارد أشكال مختلف استعمال عند الطاقة من )واط ساعة كيلو( 1KWh  إنتاج

 
 استعمالھا يمكن الحراري ا�حتباس ظاھرة وثحد في تسببا أقل للطاقة مصدرين حدد الجدول، معطيات على اعتمادا ـ 3

 ن3 .منھما واحد لك استعمال يطرحھا قد التي لالمشاك مبرزا.،المغرب في
 

 ن 5  :الرابع التمرين
  : التالية الوثائق نقترح. الصفائح ةبتكتوني وع1قتھا عمان بشمال جبلية سلسلة تشكل يفيةك لمعرفة

  

  



  
 ن 1. )2(المتحولة الصخور تشكل إلي أدى الذي التحول ومميزات نوع حدد 6 و5 الوثيقتين على اعتمادا1 -

 عمان بشمال الجبلية السلسلة تشكل كيفية لتفسير 7 الوثيقة في المبين التفسيري النموذج الجيولوجيين الباحثين بعض اقترح 

  
  
 ن 4. تشكلھا مراحل وصف إجابتك، معل1 ةلالسلس ھذه نمط حددـ  2


