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الموضوع الول  4 ) :نقط (
تمثل الخلية العضلية نموذجا للخلية المتخصصة في تحويل الطاقة  .ابرز آلية التقلص العضلي على مستوى اللييف العضلي و بين الطرق
الستقلبية التي توفر الطاقة اللزمة لذلك .
الموضوع الثاني  5 ) :نقط (
لبراز بعض مظاهر نقل الخبر الوراثي و تعبيره نقترح الدراستين التاليتين :
ـ الدراسة الولى :
الهزال العضلي مرض وراثي يصيب اللياف العضلية  .يوجد نوعان من هذا المرض  :نوع  Xيعود إلى توقف تركيب بروتين يسمى
الديستروفين  .و نوع  Yيعود إلى تركيب ديستروفين غير عادي .
تمثل الوثيقة  1متتالية النيكليوتيدات لحد لولبي  ADNمن المورثة المسؤولة عن تركيب الديستروفين عند شخص عادي A
) الشكل ـ أ ـ (  ،و عند شخصين آخرين  Bو  Cمصابين بهذا المرض ) الشكلن ـ ب و ج ـ ( .

 : 1انطلقا من مقارنة  ADNالشخصين  Bو  Cمع  ADNالشخص السليم  ،استخرج الظاهرة المسؤولة عن الختلفات الملحظة  ،ثم
عرف هذه الظاهرة .
تمثل الوثيقة  2جدول الرمز الوراثي :

 : 2باستعمال الوثيقتين  1و  2حدد متتالية الحماض المينية لبروتين الديستروفين في الحالت الثلث  ،ثم استنتج نوع الهزال العضلي
الذي أصاب كل من الشخصين  Bو  ، Cمع العلم أن كل خييط  ADNفي الوثيقة  1هو الذي ل يستنسخ  ،و بين سبب توقف تركيب
الديستروفين  X . ( 2ن ( .
يقدر تردد هذا المرض ب  1في  3500ولدة ذكر في كل من الوليات المتحدة المريكية و أوروبا الشرقية .تجسد الوثيقة  3شجرة نسب
عائلة تنتمي لساكنة أوروبا الشرقية بعض أفرادها مصابون بهذا المرض :

ـ الدراسة الثانية :
الفراشة القزية من الفراشات التي تتكاثر عن طريق التوالد الجنسي  ،و تتميز بكون يرقتها تنسج خييطا حريريا تلفه حول جسمها مكونة
شرنقة تتحول بداخلها إلى حورية .
لنتاج الحرير الطبيعي  ،انصب الهتمام على تربية هذه الفراشات داخل مراكز خاصة  ،لهذا الغرض  ،انجز أحد الباحثين التزوجات
التالية :
التزاوج الول بين سللة تنتج حريرا أبيض مع سللة أخرى تنتج حريرا أصفر  ،أعطى جيل F1 Uينسج جميع أفرده حريرا أصفر .
التزاوج الثاني بين أفراد  F1أعطى جيل  F2يتكون من  :ـ  4917فرد ينسجون شرنقة صفراء .
ـ  1654فرد ينسجون شرنقة بيضاء .
 : 6ماذا تستنتج من نتيجة كل من التزاوجين ؟ )  1ن ( .
التزواج الثالث بين سللة تعطي يرقات بلون شاحب و تنسج حريرا أصفر مع سللة أخرى تعطي يرقات بجسم مخطط و تنسج حريرا أبيض
 .أعطى هذا التزاوج جيل يتكون من يرقات مخططة تنسج حريرا اصفر .
التزاوج الرابع بين أفراد الجيل المحصل عليه في التزاوج الثالث  .أعطى هذا التزاوج جيل يتكون من :
 3038يرقة بجسم مخطط و تنسج حريرا أصفر  1078 .يرقة بجسم مخطط تنسج حريرا أبيض .
 374يرقة بجسم شاحب تنسج حريرا أبيض .
 1003يرقة بجسم شاحب تنسج حريرا أصفر .
 : 7انطلقا من تحليل نتائج التزاوجين الثالث و الرابع  ،برر كيف تمكنك هذه النتائج من التحقق من القانون الثالث ل .Mendel
)1ن(.

الموضوع الثالث )  5ن (
قصد دراسة خاصيات الستجابة المناعية النوعية
نقترح مجموعة من التجارب :
يمكن تعداد الخليا المنتجة لمضادات الجسام بتقدير
عدد باحات النحلل الكريات الحمراء لخروف ) تلعب
دور مولد المضاد عند الفئران و الرانب و الكوباي (
التي تتوسطها دائما خلية مناعية واحدة لكل باحة ،
تمثل الوثيقة  1البروتوكول التجريبي .
التجربة  : 1باعتماد نفس البروتوكول التجريبي جانبه
أنجز  Mitchellو  Millerسنة  1968حقنا لكريات
حمراء للخروف  GRMلمجموعة من الفئران من
سللة  Xفي ظروف تجريبية مختلفة  .تبين الوثيقة 2
هذه الظروف التجريبية .

التجربة  : 2أخضعت فئران من سللة  Xلتشعيع قوي ثم حقنت ب  GRMوحدها أو مصحوبا بخليا مناعية أخرى مأخوذة من فئران
عادية من نفس السللة  .تلخص الوثيقة  3النتائج المحصل عليها .

بعد تحليل موجز لنتائج التجارب السابقة :
 : 1حـدد نوع الستجابة المناعية في هذه التجارب معـلل Uجـوابك  1 ) .ن ( .
 : 2بين نـوع و أصـل الخليا المتدخلة  2 ) .ن ( .
 : 3استخرج ظروف حـدوث هذه الستجابة  2 ) .ن ( .

الموضوع الرابع )  3ن (

تمثل الوثيقة جانبه رسوما تخطيطية لثلث مراحل من تشكل جبال الهمليا .
 : 1كيف تفسر تواجد صخور أنديزيتية قديمة و أوفيوليت بهذه المنطقة ؟
)1ن(.
 : 2بعد تحديدك لسم الظاهرة الممثلة في كل شكل من أشكال الوثيقة و
معتمدا Uعلى المعلومات المستخرجة من هذه الوثيقة و على معلوماتك ،
اذكر تسلسل الحداث الجيولوجية التي أدت إلى تشكل هذه السلسلة الجبلية
مع تحديد نمطها  2 ) .ن ( .

