
   1: الصفحة في علوم الحياة و ا�رض         تجريبيثانوية وادي الذھب      إختبار 
  ساعات 3: المدة                 بك علوم فيزيائية 2السنة                                    أصيلة  

                                          
  )ن  4 (  :استرداد المعارف : أو, 

  
، خ"ل المجھود  2و ألياف من الصنف  1لف العض"ت من نوعين من ا�لياف العضلية ، ألياف من الصنف تتأ

، في حين خ"ل المجھود  1العضلي المتوسط لمدة طويلة تنشط بصورة رئيسية ا�لياف من الصنف 
  . 2العضلي الشاق خ"ل وقت قصير تنشط بصورة رئيسية ا�لياف من نوع 

نتيجة التحليل  2رسما تخطيطيا لفوق بنية كل نوع من ا�لياف العضلية ، و تبين الوثيقة    1تبين الوثيقة 
  .البيوكيميائي لكل صنف منھا 

  
  

  
  1الصنف                                                      2الصنف                             

   1الوثيقة                                                          
  
  
  2الليف العضلي من الصنف   1الليف العضلي من الصنف   

  +  +++  عدد الشعيرات الدموية حول الليف
  +++  +  كمية الغليكوجين

  +++  +  أنزيمات تتدخل في تكون الحمض اللبني
  +  +++  أنزيمات دورة كريبس و التفسفر ا�وكسيدي

  +++  +  قابلية التعب
  الكمية  مع+ يتناسب 

  2الوثيقة                                                         
  
  

  )ن  1 (؟  1أعط أسماء ا�رقام الممثلة على الوثيقة  -1
باستغ"لك لمعطيات الوثيقتين و لمعارفك ، بين من خ"ل نص سليم الظاھرة اWستق"بية السائدة  -2

 )ن  3 (قة الضرورية لنشاطه ؟ التي يستمد كل نوع من ا�لياف العضلية الطا
  
  
  
  
  
  



  2 :الصفحة                                                                                                       
  :و المعطيات  توظيف المعارف: ثانيا 

  
  )ن  5(   : 1تمرين رقم 

  
راقبة ، تمت دراسة مطرح عكراش بالرباط ، و بينت للتحقق من بعض ا�خطار الناتجة عن المطارح الغير م

  :تحاليل الليكسيفيا النتائج التالية 
  

         
  

  )ن  0.5(  للكسيفيا ؟أعط تعريفا  -1
 )ن  1(  حلل جدول نتيجة التحليل؟ -2
 )ن  1(  ؟ ما ھي ا�خطار التي  تمثلھا مكونات الليكسيفيا على الصحة البشرية  -3
 :ساط طبيعية مختلفة يمتد خطر اللكسيفيا إلى أو -4

 )ن  0.75(  ما ھي ھذه ا�وساط ؟  - أ
 )ن  0.75(  كيف تؤثر عليھا ؟   - ب

  )ن 1(  الليكسيفيا ؟ أخطار  أقترح ح" للتخلص من – 5    
  
   

  )ن  5 (:  2تمرين رقم 
  

التي أجريت بسلسلة  مكنت الدراسة الجيولوجية
الھم"يا من التعرف على البنيات التكتونية المرتبطة 

شكل ھذه السلسلة الجبلية ، و التي تتميز بزلزالية بت
  .قوية نتيجة نشاط مستمر للفوالق 

حدود الصفيحتين الھندية و ا�وروأسيوية  1تمثل الوثيقة 
مقطعا جيولوجيا على مستوى ھذه  2، و تقدم الوثيقة 

مجسما لسلسلة  3السلسلة الجبلية ، و تمثل الوثيقة 
  .الھند جبال الھم"يا بين التبيت و 

  
  
 
 
 

 



 3الصفحة                                                                                                                     
 

  
  

 استخرج من الوثائق ما يدل على اختفاء محيط قديم كان يفصل القارة الھندية عن القارة -1
  )ن 1(  ا�سيوية؟      

 )ن 1(  الوثائق أھم ا�نشطة التكتونية التي عرفتھا منطقة تشكل الھم"يا؟استخرج من  -2
 ) ن 1(  أعط تعريفا ل"نق"ع و للتراكب ؟ -3
 اعتمادا على الوثائق و على مكتسباتك ، فسر كيفية نشوء جبال الھم"يا ؟ -4

    )ن  2( و استنتج نمطھا ؟      
  

  )ن  6( :  3تمرين رقم 
  

  :الخبر الوراثي و انتقاله عبر ا�جيال تمت الدراسة التالية للوقوف على بعض خاصيات 
A  -  يتوفر غشاء البكترياEsherichia coli   على بروتين خاص يسمح بتثبيت بعض الحمات  المتوحشة

  :حمضا آمينيا 421كالعاثيات لينتج عن ذلك القضاء على البكتريا، يتكون ھذا البروتين من 
المسئول عن عشرة أحماض آمينية من ھذا الغير منسوخ و  ADNة التالية جزء تمثل المتتالية النكليوتيدي

  :البروتين
  

                                       5' --- GCT GGT GGT TCT TCT TCT TTC GCT TCT AAC -----3' 
                                          

 ديد الببتيد المناسب لھذا الجزء عط عطريقة المتبعة  إو مبينا ال ، يباستعمال جدول الرمز الو راث -1
  )ن 1(  ؟ ADNمن 



 4الصفحة                                                                                                          
 

 
 
      

 
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ت العاتيات،للوقوف على خاصية ھذه البكتريا تمت م"حظة        طافرة مقاومة لتثبي E. coliتم عزل بكتيريا  -2

البروتين الطافر المسئول في نفس المستوى المدروس عند البكتريا المتوحشة، فحصل على الببتيد 
  :التالي

                           Ala – Gly – Gly – Ser – Ser – Phe – Phe  - Ala – Ser – Asn                     
                    158   157   156   155    154    153   152   151   150   149  

 
  )ن 0.5( قارن عديدي الببتيد المتوحش و الطافر؟   - أ

 )ن1( ؟ ماذا يسمى ھذا التغير ؟ غير الذي طرأ على المورثة المتوحشةالت حدد   - ب
  
B - لدراسة انتقال لون ثمار القرع courgette   ت قرع نقية، أجريتW"التزاوجات التالية بين س:  

  نتج عن تزاوج ثمار صفراء مع ثمار بيضاء ثمار كلھا صفراء -أ               
  نتج عن تزاوج ثمار خضراء مع ثمار بيضاء ثمار كلھا خضراء -ب              
  و ا�صفر نتج عن تزاوج ثمار صفراء مع ثمار خضراء  ثمار مخططة با�خضر -ت              

  )ن 1.25(  ؟اتاوجتزھذه الماذا تستنتج من نتيجة  -1
  )ن 1( مار الناتجة عن كل تزاوج؟ النمط الو راثي للث أعط -2
  أجري تزاوج بين نباتات ذات ثمار مخططة با�صفر و ا�خضر مع نباتات نقية ذات ثمار صفراء،حدد نسب  -3

  )ن 0.5(  الناتجة عن ھذا التزاوج؟المظاھر الخارجية     
ھو الـنمط ، ثمارا خضراء،ما با�خضر و ا�صفر مع ثمار صفراء من بين الخلف الناتج عن  تزاوج ثمار مخططة -4

  )ن0.75( راثي ل�بوين؟ الو
  
  

  

  حظ                   
  

  سعيد                
  
  
  



  عناصر اFجابة و سلم التنقيط                                 
  

  )ن  4 (: استرداد المعارف : أو, 
  
  قرص فاتح  -6ميتكندري    -5ميوزين    -4ساركومير      -3أكتين     - Z   2حز  -1 -1

  1.                                                                   قرص داكن  -8شبكة سيتوب"زمية داخلية  -7    
  ، لذلك تعمل ا�لياف العضلية على تجديدھاأساسية �ي نشاط عضلي  ATPتعتبر    -2

  :بسرعة و بالكمية الكافية       
  : 1فا�لياف العضلية نوع      

  0.25                                                1غنية بالميتكندريات النشطة كما يدل على ذلك حجمھا و      
  0.25                                       2كسجين و بالغليكوز و غنية بالشعيرات الدموية التي تمدھا با�و      
  0.25                                                      2غنية أنزيمات دورة كريبس و التفسفر ا�وكسيدي و       
  على ا�كسدة التنفسية للغليكوز 1تعني كل ھذه الخاصيات اعتماد ألياف الصنف       
  ATP                                                                                                       0.25في تجديد      
  حسب التفاعل ATP 38يخضع الغليكوز عند ھذا النوع ل�كسدة الكاملة منتجا     
  :ا�جمالي التالي     

          C6H12O6  + 6  O2                     6 CO2   +6 H2O      +38 ATP                     0.25 
  تكون الحمض اللبني ف" يتعبتجنب الليف  بطيئة لكنھا ھذه ا�كسدة الكاملة    

   0.25                                                                                                             2بسرعة و     
  : 2أما ا�لياف نوع     
  0.25مما يدل على عدم استعمالھا                                           1فميتكندراتھا قليلة و متراجعة و     
  و ھذا يعني عدم اعتمادھا غليكوز و ثنائي 2عدد الشعيرات الدموية ضعيف و     
  ATP                                                                                        0.25أوكسجين الدم لتجديد     
  غناھا بالغليكوجين و بأنزيمات تكون الحمض اللبني يدل على اعتمادھا على انح"ل    
  :حسب التفاعل ا�جمالي التالي ATPالغليكوز ا�تي من الغليكوجين لتجديد    

  ATP 2+ حمض لبني  2                                  غليكوز                 
            C6H12O6                                     2  C3H6O3                                                             0.5  

  
  بنيھذه العملية تؤدي في الظروف ال"ھوائية  إلى التراكم السريع للحمض الل    
                  0.25                                                                                  2فتكون قابليتھا للعياء سريعة و     
  تستھلك كيمة كبيرة من الغليكوز في وقت قصير لتعطي تفاع"ت اWنح"ل سريعة    
   ATP                                                                                                0.25كمية مھمة من     
  

  :توظيف المعارف و المعطيات: ثانيا 
  

   : 1تمرين رقم 
  

  0.5                                                                                           تعريف الليكسيفيا -1
 1يكسيفيا مواد متنوعة و بكميات متغيرة ،خاصة المعادن الثقيلة كالرصاص            تحمل الل -2

  الكروم و الزئبق ، و البكتيريا  
  0.5تمثل المعادن الثقيلة خطرا  على الصحة البشرية بما تسببه من سراطانات                   -3

   0.5ت معوية و من ظھور أوبئة          و تمثل البكتيريا البرازية خطرا كبيرا بما تسببه من التھابا
  المياه الجوفية و المياه الجارية –أ  -4     

  0.75        وصول ھذه المواد إلى المياه الجوفية أو الجارية ينقص من جودتھا و يھدد بانتقال  -ب        
  0.75سل الغذائية    عبر الس"مواد الليكسيفيا إلى ا�نسان مباشرة عن  طريق الشرب أو              

  1يمكن تجنب تكون الليكسيفيا  و ما تسببه من أخطار عن طريق استغ"ل النفايات خاصة    -5
  العضوية في إنتاج السماد العضوي أو إنتاج غاز الميتان أو في الترميد ، و بالتالي نجتنب

  .  تخمرھا في المطارح العمومية الغير مراقبة �عطاء الليكسيفيا 
  

      



  : 2تمرين رقم   
  

                                                                                    1                                                                                       وجود ا�وفبوليت -1
 1                                                              الفوالق الطي اWنق"عات و التراكبات -2
 0.5                                                                                         تعريف اWنق"ع -3

  0.5                                                                                         تعريف التراكب
  0.25                                           انفصال الھند عن آسيا بسب ذروة المحيط الھندي -4

  0.5                                                تحول ذروة التتيس إلى منطقة طمر ضمحيطي
  0.25                                                       وصول القشرة الھندية إلى منطقة الطمر

  0.25                                                    طفو أوفيوليت التتيس فوق القشرة الھندية
  0.25                                                 اصطدام القشرة ا�سيوية مع القشرة الھندية

  0.25                                                                              تكون سلسلة الھم"يا
  0.25                                                       تمثل سلسلة الھم"يا سلسلة اصطدام 

  
  

  :  3تمرين رقم 
  
A – 1 - 0.25                                             مضاعفة للحصول على الجزء المنسوخ 
  

                                       3'---- CGA CCA CCA AGA AGA AGA AAG CGA AGA TTG ------5' 
     

  ARNm                                                               0.25استنساخ للحصول على  
  

                 5' --- GCU GGU GGU UCU UCU UCU UUC GCU UCU AAC -----3'    
      
  0.5                                                                :عديد الببتيد الترجمة للحصول على 
 
     Ala – Gly – Gly – Ser – Ser – Ser – Phe  - Ala – Ser -Asn                 

  
  0.5      في الطافر Pheحش و في المتو  Ser: 154اخت"ف في الحمض ا�ميني رقم  -أ -2     

  في المورثة الطافرة على مستوى  Aصلية ب في المورثة ا� Gتم استبدال           
  0.75                                              154للحمض ا�ميني  ليوتيد المشيرث"ثي النك          

  0.25                                                    يسمى ھذا التغيير طفرة استبدال
  
   

      B – 1-  0.5حلي"ت أخضر أصفر و أبيض                                         3لمورثة لون القرع  
  0.25الحليل أصفر سائد على الحليل أبيض                                                                   
  0.25الحليل أخضر سائد على الحليل أبيض                                                                  

  0.25الحليل أصفر و أخضر متساويا السيادة                                                                  
    J//b                                                                                                    0.25   - أ -2

  V//b                                                                                                    0.25 - ب   
  J//v                                                                                                      0.5 - ت   
  0.5                                         مخططة با�خضر و ا�صفر % 50صفراء          %  50    -3
4-    v//J     J//b                                                                                            0.75  
  

  
  

  


