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) نقط 4( الموضوع األول 

. هي الحاملة للخبر الوراثي ADNتجربة ، بأن جزيئةبين ، بواسطة 

) نقط 10 ( الثانيالموضوع 
A انجزت التجربتين التاليتين لمعرفة مصادر الطاقة ـ :  

ل في آن ــ بواسطة تقنيات دقيقة كالعمود الحراري يسج

.1الوثيقة ( واحد التقلص العضلي و الحرارة المحررة  (
  ي ـ وضع العضلة في وسط آزوتـ تعاد نفس التجربة مع

يحصل على نفس النتائج السابقة لكن ) . بدون أكسجين ( 
  . مع اختفاء الطرح األخير للحرارة 

سم الحراة المطروحة في التجربة األولى ، و استنتج  : 1
  .مصدر نوعي الحرارة من التجربة الثانية 

B تساعد معايرة بعض المكونات الكيميائية في العضلة ، ـ 
رح  الحراري ـقبل و بعد تقلصها ، على معرفة مصدر الط

بعد عزل عضلة ضفدعة أجريت عليها ثالث تجارب . األول 
ة و ـالـر لهذه العضلة بكيفية فعـيتم خاللها تهييج مباش

  .مستمرة خالل نفس الفترة 
ع ـتوضع العضلة في مادة سامة تمن: التجربة األولى ـ 

الذي يمنع استعمال  " I"بح انحالل الكليكوز و يضاف الكا
ات ـبعد التهييج تستجيب العضلة بتقلص. الفسفوكرياتين 
mgب (  نتائج المعايرة 1الجدول يعطي . قليلة ثم تتوقف 

  ) . العضلة الطرية gمن كل 

.Iالكابح تعاد نفس التجربة لكن بدون : ـ التجربة الثانية 
 التجربة ول منـبعد التهييج تتقلص العضلة خالل مدة أط

  . نتائج المعايرة 2يبين الجدول . السابقة 
انجزت نفس التجربة على عضلة لم : ـ التجربة الثالثة 

ج ـ نتائ3يوضح الجدول . تخضع ألي معالجة كيميائية 
  .المعايرة 

در الطاقة المستعملة ـفسر نتائج كل تجربة مبينا مص : 2
  .في كل حالة 

اقة ـائية المنتجة للطالت الكيميـب التفاعـاعط ترتي : 3
  .باعتمادك على نتائج التجارب الثالث 

:1الجـدول 

:2الجـدول 

:3الجـدول 



) نقط 6 ( الثالثالموضوع 
ع ـد قنية كمية من حمض اللوسين المشـنحقن في وري

الذي يتدخل في تركيب عدة بروتينات من بينها أنزيمات 
 دقائق من الحقن نقتل القنية 5و بعد مرور . بنكرياسية 

و نأخذ بنكرياسها ، و بواسطة عملية النبذ نعزل مختلف 
في نكرر العملية عدة مرات بالزيادة . لوية العضيات الخ

الزمن الفاصل بين حقن اللوسين المشع و قتل الحيوان ، 
و في كل مرة نقيس اإليسام اإلشعاعي في كل عضي ، و 

  .تمثل الوثيقة جانبه النتائج المحصل عليها 
  .استنتج المسار الذي يسلكه اإلشعاع داخل الخلية  : 1

  . تركيب البروتينات حدد وظيفة كل عضي في : 2

  و اهللا الموفــق    


