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بين ذلك مبرزا دور العضيات إضافة 7نتاجھا للطاقة ، تقوم الخلية بتركيب مركبات عضوية مثل البروتينات، 

  الخلوية المتدخلة في ذلك والع<قة بينھا

  

  

  

   :ترح الوثائق التالية ، وللكشف عن الطرق ا%ستق<بية المستعملة  لتوفير الطاقة ال<زمة لھذا التقلص ، نق  ATPالتقلص العضلي نشاط يستھلك  

  

 
 الدم الوريدي الدم الشرياني

O2 mL.100mL   كمية 
-1

)(  21.2 5.34 

CO2   mL.100mLكمية 
-1

)(  45 60 

mmol.L( كميةالكليكوز
-1(  4 2 

mmol.L( كمية الحمض اللبني
-1(  <1 2.8 

   

  بعض العناصر في الدم الشرياني تمثل نتائج معايرة نسبة:  2الوثيقة         صورة إلكترونوغرافية لمقطع عرضي لليف عضلي: 1الوثيقة 

   خ<ل تمرين رياضي ي الدم الوريدي الخارج من العضلةالعضلة وف إلىالداخل                          لييفات عضلية 2ميتوكندري    : 1              

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تلخص مراحل طريقة استق<بية %نتاج الطاقة: 3الوثيقة                                        

  

  )ن1( أنجز رسما تفسيريا لمقطع طولي للييف عضلي 1انط<قا من الوثيقة .1

  )ن2( .زمة للتقلص العضلي ا%ستق<بية المنتجة للطاقة ال<بين الطرق   1،2،3باستغ<لك للوثائق  .2

  : 3باعتمادك على الوثيقة  .3

 )ن1( . ا7جماليالتفاعل  اكتب  - أ

 )ن1( . ا7جماليةحدد الحصيلة الطاقية لمختلف المراحل مستنتجا الحصيلة   -  ب
  
 

 

  
 

  

 نقط4: الموضوع ا�ول

 نقط5: الثانيالموضوع 
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    12 TH2  + 6 O2                                      12 T + 12 H2O 

     34 ADP +34 Pi                                      34 ATP 

ةـــزاوجـم  

 المرحلة 1

 المرحلة 2

 المرحلة 3

6H2O 

T = NAD  أو  FAD 
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  : نقترح ما يلي ةدراسة ا%نقسام غير المباشر عند خلية عادية و أخرى سرطاني إطارفي 

 : ا7نسانفي بعض خ<يا جسم  ADNيات و كمية أل غيبين الجدول التالي معطيات تتعلق بعدد الصب
  (12g-10)في النواة   ADNكمية   عدد الصبغيات  الخ<يا

  n =23 3.25  خلية تناسلية
  2n=46  6.5  خلية بشرة الجلد

  2n=46  6.5  خلية عصبية
  8n=184  26  خلية سرطانية

 )ن1( .وعدد الصبغيات في الخ<يا  ADNكمية ألبين الع<قة  بينبقراءتك للجدول  .1
  : عند خلية عادية و أخرى سرطانية كل مرحلة من مراحل ا%نقسام غير المباشرل ة الزمنيةالمد معدل 2يقدم الجدول 

  النھائية  ا%نفصالية  ا%ستوائية  التمھيدية  المراحل
  دتھام معدل

mn 
  5  10  40  43  خلية عادية

  5  8  80  8  خلية سرطانية
 )ن1( لسرطانيةالتكاثر عند الخ<يا ا آليةأي حد تفيدك ھذه النتائج في تحديد  إلى .2

تتكاثر خ<يا  فأر فلوحظ ظھورلسرطانية خ<يا   ADNللوسط  أضيفو ، زرعت خ<يا فأر عادية في وسط زرع م<ئم يسمح بتكاثرھا 
   (répresseur)المانع  دعىبروتين يمن طرف  في الخ<يا العادية كبح مورثة السرطانتُ من جھة أخرى . بسرعة في وسط الزرع

 )ن2( .لمعطيات فسر كيفية ظھور الخ<يا السرطانية في وسط الزرعباستغ<لك لھذه ا .3
بين كيفية . تسبب السرطان ) ھيدروكاربورات دخان السجائر و بعض المواد الحافظة مث< (إذا علمت أن بعض المواد الكيميائية  .4

 )ن1( .تأثيرھا 
  

  
  

  .ض الصفات الوراثية عند نبات الذرة نقوم بالتزاوجات التاليةلفھم كيفية انتقال بع
ا�ولى ذات بذور ملونة و خشنة و أخرى ذات بذور غير ملونة و ملساء؛ النباتات المحصل عليھا في : بين نباتات من س<%ت نقية: التزاوج ا�ول

F1 ائج المحصل عليھا موزعة كالتاليتم زواجھا مع أخرى من س<لة نقية ذات بذور غير ملونة و ملساء، النت:  
  من البذور ملونة و خشنة  47,5%
 من البذور ملونة و ملساء 1,8%
 من البذور غير ملونة و خشنة 1,7%
  من البذور غير ملونة و ملساء 49%
غنية بالدكسترين ؛ النباتات  ا�ولى ذات بذور خشنة و غنية بالنشا و أخرى ذات بذور ملساء و: بين نباتات من س<%ت نقية: التزاوج الثاني

  :و غنية بالدكسترين ، النتائج المحصل عليھا موزعة كالتالي ملساءتم زواجھا مع أخرى من س<لة نقية ذات بذور  F’1المحصل عليھا في 
  من البذور خشنة و غنية بالنشا  40,4%
 من البذور خشنة و غنية بالدكسترين 8,9%
 نشامن البذور ملساء و غنية بال 9.4%

  من البذور ملساء و غنية بالدكسترين 41,3%
 A أو   a -ملساء /خشنة :R  أو  r –غير ملونة /ملونة: N  أو  n(ناقش سيادة و تنحي الصفات المدروسة مستعم< الرموز  -1

 )ن1( )الدكسترين /النشا
 )ن1( علل جوابكصفات المدروسة؛ال ةثاتم ورتفي التزاوجين حدد كيف F1بعد تحديدك لنمط التزاوج الذي خضع له ھجناء -أ -2

 )نF1 )1ھجناء  ي خضع لهذمظاھر الخارجية النظرية للتزاوج الحدد نسب ال - ب
  )ن1( )عزز جوابك برسوم واضحة و مناسبة( تفسيرا وراثيا ل<خت<ف الم<حظ  أعط - ج

  )ن1( ية محددةملاالمشكل  الذي يحول دون انجاز خريطة ع احددم أنماط الخرائط العاملية الممكنة أعط -أ -3
 )ن1(  للتغلب على ھذا المشكل يمكن القيام بتزاوج واحد ؛ حدد ھذا التزاوج - ب

 نقط5: الثالثالموضوع 

 نقط6: رابعالالموضوع 


