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 2009 أبريلدورة   - لبكالوريال التجريبي االمتحان

   الحياة واألرض علوم : المــادة
   فيزيائيةالعلوم ال مسلك -علوم جتريبية :عبةــالش

  
  
           
  االنقسام غري املباشر كيف يؤمن بواسطة عرض واضح ومنظم  بيـن. اخلرب الوراثي أثناء الدورة اخللوية تباثمن االنقسام غري املباشر يض   

  .بني اخللية األم واخلليتني البنتني خالل مراحل الدورة اخللوية كما وكيفا اخلرب الوراثي تباث   
  
  
  
  :نقترح دراسة املعطيات التالية،  ATPوالظواهر اددة ل للكشف عن بعض مظاهر النشاط العضلي    

  نتيجة املالحظة اهرية ملقطع   1الوثيقة متثل: املعطى األول
  ،بعد معاجلتها مبواد ملونة خاصة عضلة هيكلية خمططةعرضي ل   
  فتمثل التسجيالت احملصل عليها عند إخضاع كل  2أما الوثيقة    
  .و إلهاجات متتالية،  ةإلهاجة واحد IIBو  IIAو  Iلياف من األ  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )ن 0.25( . 1مقطع الوثيقة بإجياز صف .1
  )ن IIB . )1و  IIAو  Iلياف العضلية ند كل من األالتقلص والعياء عات قارن بني خاصي 2اعتمادا على الوثيقة . 2
  )ن 0.75( ؟ثالثالاأللياف  أنواعاملالحظ بني  الختالفما هو التفسري املفترض ل. 3

  استخالص جزيئات  ، متمالئمة تقنيةبواسطة  :املعطى الثاين
  لـمتث .IIBو  IIAو  I العضليةاأللياف من خمتلفة من امليوزين    
  ،ليــعض يفـنوع امليوزين املستخلص من كل ل 3الوثيقة    

   امليوزين جزيئات مننوع من طرف كل   ATPنشاط حلمأة و   
   .تقلص الليف العضليل القصوىسرعة الو ،املستخلصة   

 ))نقطنقط  44((األولاألولننــــــــــــالتمريالتمري

 س3: دة اإلجنازـــم

 5: ـــــعاملامل

  ))نقطنقط  66((ثاينثاينن الن الــــــــــــالتمريالتمري

1ــــــــقةالوثيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نوع الميـوزين  
المتواجد  فـي  

  الليف العضلي

 ATPنشاط حلمأة 
من طرف الميوزين 

 nmol/mm3/sب

الســرعة القصــوى  
  لتقلص الليف العضلي 

 s/ب وحدة الطول
MHC-I 0.045  1.05  

MHC-IIA 0.168  2.33  
MHC-IIB 0.230  3.69  
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   الحيـاة واألرض علوم : ادةـالمـ 

 
   )ن 0.75( ؟IIBو IIAو Iاأللياف  مميزات التقلص عندتفسري يف هذه القياسات فيم تفيدك .4

  كل من لاألخرى صائص خلالعديد من امكنت عدة دراسات من حتديد : املعطى الثالث
   .أبرز النتائج احملصل عليها 4الوثيقة تلخص  . IIBو  IIAو  Iالعضلية   األلياف    
  )ن IIB   .)0.5و  IIAو I قارن بني خصائص كل من األلياف العضلية . أ .5
    )نIIB)1.و IIAو Iليافألا املميزة لكل نوع من ATP نوع التفاعالت اددة لن ـبي. ب   
   ل منــك عند انيكية للتقلصــما كشفت عنه الدراسة امليكتطابق بني دى الن مــبي.6

  )ن1().4و 3تان الوثيق(البيوكيميائية البنيوية ووخصائصها  )2الوثيقة( IIBو  IIAو  I األلياف
  يف العضلة  IIBو IIAو Iاأللياف العضلية من كل نسبة  5متثل الوثيقة  :املعطى الرابع

   .خمتلفةت من سالال جيادوذلك عند  ،)اجلري أثناءدافعة  ةعضل( fessier األلوية    
  اجلياد الثالث األكثر فعالية يف متارين التحمل من بني  حدد.7
  شدة قوية (ويف متارين املقاومة ) شدة متوسطة ومدة طويلة(

  )ن 0.5( .علل جوابك ).ومدة وجيزة
  أجنز عليها  اليت بني نوع التمارين اليت تتدخل فيها العضلة.8

  )ن 0.25(.  1الوثيقة  مقطع    
  
  
  

  :لدراسة بعض مظاهر تعبري وانتقال اخلرب الوراثي، نقترح استثمار املعطيات التالية     
  ويعترب ، تهرمونات نباتية مسؤولة عن منو واستطالة الساق عند النباتا  les gibbérellines (GA) اتاجلربيلين: املعطى األول

  متثل و ،عرب سلسلة من التفاعالت رموناتذه اهلهل اإلحيائي تركيباليتم  .يف منو النباتاتالنشيط واملؤثر اهلرمون  GA1اجليبرييلني     
  .هامقتطفا من 1الوثيقة     

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  )ن 0.25(كيميائية؟وما هي طبيعتها ال،  1الوثيقة يف E  املادة تعرف.1

  املتواجدة عند نبتة ذات مظهر خارجي اتمتت املقارنة بني أنواع اجليربيلين، ية خاصة تدعى الكروماتوغرافيابواسطة تقن :املعطى الثاين
  .النتائج احملصل عليهابعض  2متثل الوثيقة  ."قامة قصرية  " ، ونبتة ذات مظهر خارجي طافر" طويلةقامة   "عادي    

  
  الخصائص

 األلياف
I IIA IIB  

  +++  ++  +  الكليكوجين
  +  +++++  الدهون

  +  +++++  ميتوكندريات
  +  +++++  الشعيرات

  +  +++++الخضاب العضلي 
  ++  ++  +  فوسفوكرياتين
  +++  ++  +  عدد اللييفات

  .جدمستوى التوا(+) 
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 الصـــفــحــة

  نسبـــــــــة األليـــــاف 

IIB+IIA IIB IIA  I    
91.3 40.3 51.0  Quarter-Horseفصيلةالسباق من جواد  8.7

78.0 38.1 39.9 22.0  Poneyجواد من الفصيلة 
74.9 37.8 37.1 30.8  صــنــــقــجواد ال
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  )ن 0.75( .عند النبتة  "قامة قصرية   " انطالقا من املقارنة بني النتائج احملصل عليها عند النبتتني، فسر املظهر اخلارجي . 2

    1قةــيف الوثي Eاملشار إليها باحلرف تتحكم يف تركيب املادة  Leعند نبتة اجللبانة مت التعرف على مورثة تدعى  :املعطى الثالث

  مقتطفا من 3متثل الوثيقة . تتوفر هذه املورثة على حليل طافر وحليل متوحش .3béta-hydroxylase هيدروكسيالز بيتا3وهي    
  ).b(للمورثة  واحلليل الطافر) a(متتالية الثالثيات النيكليوتيدية يف الشــريط غري املنســـوخ يف كل من احلليل العادي     

  
  
  
  
  
  )ن Le  . )0.5املورثة بدقة موقع ونوع الطفرة على مستوى ـنيب. 3
  اض األمينية ـاملتتالية اجلزئية لألمح، وو الطافر   العادي املطابق  لكل مـن  احلليـلني  ARNmدد متتالية النيكليـوتيدات يف ــح. 4
  )ن 0.5(.  4جبدول الرمز الوراثي يف الوثيقة ، مستعينا وبعد الطفرة العادي،   الربوتني  يف    
  الربوتني ويف العادي، حدد عدد األمحاض األمينية يف الربوتني .5

  ن  الربوتنيـفسر االختالف يف القــد بي، و بعد الطفرة     
  )ن 0.75( العادي وبروتني احلليل الطافر؟     

  :ةـالقـــلتوضيح تفاصيل الع هذه الدراسةوظف نتائج .6
  )ن 0.75( .صفـة  –مــورثة    

  :مت القيام بالتزاوجات التالية عند اجللبانة: املعطى الرابع
 أدى تزاوج ساللتني من نبات اجللبانة، ساللة ذات  
  ذات ساق طويلة  ، وساللةساق قصرية و بدور خضراء   
  على نباتات  F1وبدور صفراء ، إىل احلصول يف اجليل    
  وعند تزاوج نباتات . وبدور صفراء ذات سيقان طويلة   
   خضراءمع نباتات ذات ساق قصرية و بدور  F1اجليل    
  . F2 احلصول على جيلمت    
  

      1       3        124          128     172        175     372         375
(a) ATG CCT TCA … … … GGC ATC GCT CGT ATC … … ACC ATG AAA AAG … … CAA GTG GGC TAA 

 
(b) ATG CCT TCA … … … GGC ATC CTC GTA TCT … … CCA TGA AAA AGT … … AAG TGG GCT AA 

 
)a(الحليلLe     العادي                )b(. الحليلLe  الطافر.  
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   الحيـاة واألرض علوم : ادةـالمـ 

  
    )ن10cM )1.5.، علما بأن املسافة بني املورثتني هي F1الظاهرة املسؤولة عن تشكل أمشاج  ، مع متثيلفسر نتائج التزاوجني. 7

يتوزع  F'2عند تزاوج نباتات ذات بذور كروية وسيقان قصرية مع نباتات ذات بذور كروية وسيقان طويلة، مت احلصول على جيل  
من  1/8من البدور الكروية وتعطي نباتات بسيقان قصرية،  3/8من البدور الكروية وتعطي نباتات بسيقان طويلة،  3/8: كالتايل

  . من البدور املتجعدة وتعطي نباتات بسيقان قصرية 1/8البدور املتجعدة وتعطي نباتات بسيقان طويلة، 
    )ن1( .ائجـــــفسر هذه النت. 8

  .بالنسبة لشكل البدور ) s و s (، و البدور بالنسبة للون ) jو  J (و ،بالنسبة لطول الساق le)و  (LE الرموز استعمل :ملحوظة
  
  
  دراسة بعض الظواهر املرتبطة باستعمال املواد العضوية ل

  :، نقترح استثمار املعطيات التاليةعضويةو غري ال
  اإلشعاعات الشمسية  1 ثل الوثيقةمت: ولاألاملعطى 

  واليت مت قياسها يف  ،واإلشعاعات املنبعثة من األرض    
  نسبة كـذلك   1من الوثيقة  متثل. الف اجلويالغ    
  .املرسلة امتصاص الغالف اجلوي ملختلف اإلشعاعات    
  :1اعتمادا على الوثيقة . 1
   )ن0.5(.األرضمن الشمس ومن رسلة حدد اإلشعاعات امل.أ

   بني كيفية تعامل الغالف اجلوي مع اإلشعاعات. ب
  )ن 0.5(.رضاملرسلة من الشمس وتلك املنبعثة من األ   

  نسبة امتصاص اإلشعاعات 2 ثل الوثيقةمت: املعطى الثاين
  .بعض غازات الغالف اجلوينبعثة من األرض من طرف امل    
  اإلشعاعاتهذه  املترتبة عن امتصاصالطبيعية ماهي الظاهرة  .2
  )ن 0.5(يف الغالف اجلوي، وما هي أمهيتها بالنسبة لألرض؟   
   ،الظاهرة هذه يفالغالف اجلوي بني دور كل من غازات .أ.3
  )ن1(؟الظاهرة املعنية مسامهة كل غاز يف ريـوما هي عوامل تغ  
  )ن0.5(.الغاز الذي يبدو أكثر مسامهة يف هذه الظاهرة بني.ب  
  درجة احلرارة على سطح معدل كيف ميكنك تفسري كون .ت  

  )نC.)0.5°55 -واملريخ C°480+قارب ي زهرةالكوكب     
  نسبة الغازات سجلت األخريةخالل العقود : الثالث املعطى

  اجلوي وذلك يف الغالف املسببة للظاهرة املعنية تزايدا كبريا 
  التوقعات فيما خيص 3 متثل الوثيقة. امللوثة أنشطة اإلنسانبسبب 

  هلذه الظاهرة الغازات املسببة  تطور حرارة األرض حسب نسبة 
   CO2.ب ممثلة الغالف اجلوي  يف 

  )ن 0.5( .تزايد طرح هذه الغازات على األرض تأثريبني . 4

  ))نقطنقط  44((رابعرابعن الن الــــــــــــالتمريالتمري

        4  
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