
                                                           حياة و األرضعلوم الفرض محروس في             ي الذهب ثانوية واد

                              كلوريا علوم فيزيائيةبا 2السنة         أصيلة                                      

 assilah.com-www.svt 
  ن( 8) :1تمرين رقم 

                                                                                     

 لغير مباشر:تمثل رسوم الوثيقة التالية خاليا نباتية أثناء االنقسام ا 
 

 
 ن( 1.25) ؟احل المبينة مرالسم كل   -1

 
 ن( 1.5) ؟  زمالل. مع التنقيط ا n = 2 2خلية  عند 4رسما تخطيطيا للمرحلة  في اإلطار جانبه  أنجز -2

 
  قصد تتبع تغير كميةA D N  هذا الحمض في خاليا تنقسم في  معايرة كمية خالل االنقسام الخلوي، تمت

 النحو التالي: و ذلك علىالوقت  نفس
 

من الحصول على النتيجة التي يبينها الجدول  في خلية واحدة A D Nمكنت معايرة كمية  :المعايرة األولى *
 التالي:

 
 1h 1h45 1h50 3h 3h30 7h 9h 10h 12h 13h45 13h50 15h 0 نالزم

 ADN 8 8 8 4 4 4 5 7 8 8 8 4 4كمية 

 
 ن( 1) ؟حسب الزمن A D Nأنجز منحنى تغير كمية  -3
 ن( 1)  حدد على المبيان دورة خلوية و استخرج مدتها؟ -4

 
يحتوي على خليتين في طور  آخر المتوفرة في زرع A D Nل  اإلجماليةمكنت معايرة الكمية  *المعايرة الثانية: 

 االنقسام، حسب الزمن ،من إنجاز المنحنى التالي:
 
من   a2 – b2و      a1 - b1 عن ماذا يعبر الجزءان  -5

 ن( 5.5منحنى هذه الوثيقة ؟ )
 حدد عدد االنقسامات التي خضعت لها -6

 ن( 5.75) هاتين الخليتين؟ علل جوابك ؟ 
 ؟ a3 –b3في أي ساعة سيظهر جزء آخر   -7
 ن( 5.75)  
 48دد الخاليا بهذا الزرع بعد مرور كم يصبح ع -8    

   ن( 1.25) ساعة؟
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 ن( 8)  :2تمرين رقم 
 

ظاهرة بيولوجية  تعرفها بعض الكائنات الحية  تمثل الوثيقة جانبه
 المجهرية

 ن( 1.5)  لظاهرة و اعط أسماء العناصر المرقمة ؟ه اسم هذ -1
 
أنزيما ،يدخل في تركيبه جزء  1يمتلك أحد أنواع العناصر  -2

ARNm :التالي 
 

  -----3’ UAA UUC ACU ACC UGU AAA 5’……. 
 

 اآلمينية   رمز الوراثي إعط متتالية األحماضمستعينا بجدول ال
 ن( 1.5) ؟ ARNmالمناسبة لهذا 
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          ، يحمل األنزيم المذكور في نفس المنطقة متتالية األحماضالطافرة 1العناصر  عند نوع من  -3

                          اآلمينية التالية: 
 

                                               ----------lys – ser – pro – ser – leu – asn  
              35      22     28       27  26    25 
 

 ن( 2)  التي أعطت هذه السلسلة من األحماض اآلمينية؟  ARNmإعط متتالية  -أ
 
 ن ( 1)  ؟ 2السؤال   ARNmمع    ARNmا  قارن هذ -ب
 

 ن (  2) ؟ بدقة سبب االختالفحدد  -ت 
 
 

 ن ( 4)  : 3تمرين رقم 
 

 دى مراحل ترجمة الخبر الوراثي:تمثل الوثيقة جانبه إح
 ن (  1حدد إسم المرحلة المبينة ؟ )  -1
 ن (  1.25العناصر المرقمة ؟ ) سم -2
 ن (  1.75؟ )  ل هذه المرحلةماذا يحدث خال -3
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