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التعلیم العالي وزارة التربیة الوطنیة و
  وتكوین األطر والبحث العلمي

  قلعة السراغنةنیابة 
   التأھیلیةتماللتثانویة 

  يــــــــــــــان التجریبـــــــــــــــــاالمتح
  2011 ومای

   ساعات3: مدة اإلنجاز
  7:  المعــــــــــــــامل

  علوم الحیاة واألرض: المادة
   م التجریبیةالعلو:  ةالشعب
    علوم الحیاة واألرض : مسلك

ویرتكز على ظاھرتین خلویتین  یعتبر التوالد الجنسي استراتیجیة تضمن انتقال الخبر الوراثي من اآلباء إلى األبناء
 ونتیجة باعتمادك على نص مركز، بین أھمیة كل من ھاتین الظاھرتین الخلویتین. االنقسام االختزالي واإلخصاب: أساسیتین

.تعاقبھما خالل التوالد الجنسي على الصفات الوراثیة لألفراد والخصائص النوعیة للكائنات الحیة

لتوضیح . نكالماراتو إحدى المنشطات التي یستعملھا الریاضیون المتخصصون في المسافات الطویلة EPOتعتبر مادة 
  :لطویلة، نقترح استثمار المعطیات التالیة على تحسین أداء عدائي المسافات اEPOكیفیة تأثیر مادة 

تتوفر العضلة الھیكلیة على نوعین من األلیاف العضلیة A وB ،یختلف عدد كل نوع حسب التخصص الریاضي ،
وعند عدائي ) Aاأللیاف ( بعض خاصیات األلیاف المھیمنة عند كل من عدائي المسافات الطویلة 1تقـــــــــدم الوثیقة 

.MDH و LDH دور األنزیمین العضلیین 2، وتبرز الوثیقة )Bاأللیاف (لقصیرة المسافات ا

 إحدى حاالت استعمال مادة 3 تبین الوثیقة EPOفي المجال الطبي .

�ΪѧѧѧѧϨϋ�ΔѧѧѧѧϨϤϴϬϤϟΪϋϭ�ΔϠϳϮτϟ�ΕΎϓΎδϤϟ�ϲΪϋ�Ϧϣ�Ϟϛ��ΕΎϓΎδϤϟ�ϲ��B(و ) A( بعد مقارنة خاصیات األلیاف العضلیة – 1
  )ن1(.  مبرزا موقع عملھما داخل الخلیةLDH و MDHالقصیرة، حدد دور كل من األنزیمین 

  )ن1( . استنتج طبیعة التفاعالت المنتجة للطاقة عند عدائي المسافات الطویلة وعند عدائي المسافات القصیرة– 2

)قط  ن4(التمرين األول 

) نقط 4( التمرین الثاني 

  3الوثیقة 
، غیر أن Ribavirine  بالكباد، ینصح الطبیب المختص المریض بتناول مادةفي إطار عالج المرضى المصابین

ھذه المادة تسبب عند المریض أعراضا ثانویة من بینھا ظھور مرض فقر الدم الناتج عن نقص في عدد الكریات 
.EPO مصحوبة بمادة Ribavirineمن أجل تفادي ھذا العرض الثانوي، یتناول المریض مادة . الحمراء
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ن المتخصصین في المسافات القصیرة عند محاولتھم  فسر سبب العیاء العضلي السریع الذي یمكن أن یسجل عند العدائی– 3
  )ن1(. إنجاز مسافات أطول

 على إنجازات عدائي المسافات EPO، وعلى المعطیات السابقة، فسر كیفیة تأثیر مادة 3 اعتمادا على معطیات الوثیقة – 4
  )ن1(. الطویلة

  :  نقترح المعطیات التجریبیة التالیة وكیفیة تنظیمھا خالل الدورة الخلویة،L’ADNلدراسة آلیة تضاعف 

 بعد حقن بیض ضفدعة ب ADN فیروسي موسوم ب 
3
H تم وضعھا في وسط یحتوي على نیكلیوتیدات السیتیدین ،

المشع الحاملة لـ 
32

P)
32

P-dCTP ( وعلى نیكلیوتیدات البروموأوریدین)BrdUTP (الثقیلة وغیر المشعة .
توفیر الظروف (وبعد حقن ھذا الوسط ).  الذي یدخل في تركیبھL’ADNیرفع من كثافة البروموأوریدین نظیر للتیمیدین، (

تم ) 1من الوثیقة " ب"الشكل (أو دورتین خلویتین ) 1من الوثیقة " أ"الشكل (لمدة كافیة لحدوث دورة خلویة ) المالئمة للنمو
   الكثافة یمكن من الفصل بین ثالث أنواع  الفیروسي من البیض وإخضاعھ لعملیة النبذ في وسط متزایدL’ADNاستخالص 

  : حسب كثافتھاL’ADNمن 
-ADN ال یحتوي على BrdUTP.
-ADN لھ خیط واحد یحتوي على BrdUTP.
-ADN لھ خییطان یحتویان على BrdUTP.

  .ورة أو دورتین خلویتین الفیروسي حسب كثافتھ بعد الحضن لمدة دL’ADN توزیع 1تمثل الوثیقة 
  ) ن0.25 ( ما ذا نعني بالسیتیدین؟ -1

( اعتمادا على المعطیات السابقة، حدد الدور الذي یلعبھ كل من السیتیدین المشع -2
32

P-dCTP ( والبروموأوریدین  
)BrdUTP (في ھذه التجربة .)ن0.5 (  
  :1من الوثیقة " أ" اعتمادا على الشكل -3

 الموسوم ب L’ADN قارن كثافة -أ      
3
H مع كثافة L’ADN الموسوم ب 

32
P .)0.25ن (  

  ) نL’ADN .)0.5 فسر نتائج ھذه المقارنة، اعتمادا على معلوماتك حول تضاعف -ب    

 الموسومة ب L’ADNوعلى معلوماتك، فسر اختالف الكثافة بین قمتي " ب" اعتمادا على الشكل -4
32

P) .0.75ن (  
  ) ن0.25. (جھا من ھذه التجربةتستنت التي ADNلسابقة، حدد الخاصیة األساسیة لمضاعفة  اعتمادا على أجوبتك ا-5

 موازاة للتجربة السابقة، عندما تتم إضافة مادة السیكلوھیكزمید Cyclohéximide) مادة كابحة للتركیب البروتیني (
بعد دورة خلویة أو دورتین، تكون كلھا للوسط السالف الذكر، قبل إخضاعھ للحضن، یالحظ أن النتائج المحصل علیھا 

  .1من الوثیقة " أ"مماثلة للشكل 
  ) ن0.75(.  خالل الدورة الخلویةL’ADN أذكر البروتینات األساسیة المتدخلة في كل من الصبغي ومضاعفة -أ   -6

وغیاب القمة الثقیلة لـ  علما أن البیض المخصب مؤھل لالنقسام األول، فسر العالقة بین مفعول السیكلوھیكزمید -ب    
ADN .)0.75ن (  
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) نقط 4( التمرین الثالث 
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 خریطة صبغیة للطفلة رقیة المصابة بشذوذ صبغي1 تمثل الوثیقة .  
  .د نوع الشذوذ الذي أصاب ھذه البنتیحدتمع. اكتب الصیغة الصبغیة لھذه الطفلة-1
  ) ن0.5(.  أعراض تمیز ھذا الشذوذ3اذكر و

  :ذوذ المالحظ ناتج عن حدوث خلل أثناء تكون األمشاج عند األب إذا افترضنا أن الش
  ) ن0.5(.  بین بواسطة رسم تخطیطي كیفیة حدوث ھذا الشذوذ-2

 إضافة إلصابتھا بالشذوذ الصبغي، تشكو البنت رقیة من مرض التھاب العضالت   
  وقد مكنت دراسة انتقال ھذا المرض عند عائلتھا من إنجاز . الوراثي والمرتبط بالجنس

  .2شجرة النسب والممثلة في الوثیقة 
  ھل حلیل التھاب العضالت سائد أم متنحي؟ انطالقا من تحلیل ھذه الشجرة حدد  -3
) ن0.5 (. في الحالتین علل جوابكY أم Xھل حلیل المرض مرتبط بالصبغي و
   والحلیل Nنرمز للحلیل العادي بالحرف  ).9 و 8( النمط الوراثي ألبوي رقیة أعط -4

  ) نm )0.5. الممرض بالحرف
 الخلف النظري ألبوي رقیة، من خالل أعط -5

  ) ن0.5(. إعطاء شبكة التزاوج
   ھل ظھور إناث مصابات بمرض التھاب -6

  أن  كیف وفسر. العضالت أمر طبیعي؟ علل جوابك
  ) ن0.5 (بالتھاب العضالت؟  مصابةرقیة  البنت

في ساكنة بشریة، یقدر تردد حلیل التھاب   
qالعضالت ب  = 0,001.

  ) ن0.25(.  للحلیل السلیمp احسب التردد -7
   إذا اعتبرنا ھذه الساكنة خاضعة لقانون-8

Hardy Weinbergبالنسبة لـد، احسب الترد  :  

  ) ن0.25 (.ض بالمرالمصابونالرجال    -        أ
  ) ن0.25 (.النساء المصابات بالمرض   -      ب
  ) ن0.25 (.النساء الناقالت للمرض   -      ج

  :، تم القیام باإلجراءات التالیةBلمعرفة كیفیة مقاومة الجسم للفیروس المسؤول عن مرض الكباد 
 أشخاص3 عند :اإلجراء األول  :X ،Y و Z الدمویة البیضاء والبحث عن احتمال تواجد ، تم تعداد مختلف الكریات

 النتائج 1تلخص الوثیقة . HBsومضادات األجسام المضادة لـ ) وھو بروتین غشائي للفیروس (HBsالمحدد المستضادي 
.المحصل علیھا

 المصاب بمرض الكباد وحدد Y السلیم والشخص Xقارن عدد مختلف أنواع الكریات البیضاء عند كل من الشخص )1
) ن0.5(.  ھل ھي طبیعیة، نوعیة أو ھما معاB جوابك نمط االستجابة ضد فیروس الكباد معلال

 أخذنا كریات لمفاویة :اإلجراء الثاني B من الشخص السلیم X وزرعنھا في وسط یحتوي على كریات لمفاویة T
   من Bرت بنیة الكریة ، وبعد وقت وجیز تطوB المصاب بمرض الكباد Y كبیرة مأخوذة من طحال الشخص توبلعمیا
.2كما توضح الوثیقة " ب"إلى الشكل " أ"الشكل 

    وحدد"ب"إلى الشكل " أ" عند تطورھا من الشكل B، أبرز التغیرات التي تطرأ على الكریة 2 على الوثیقة ااعتماد)2
  ) ن0.5(. أھمیة ھذا التطور
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) نقط 4( التمرین الخامس 
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  في حال عزل كل من البلعمیات الكبیرة والكریات
   بعضھا عن البعض T والكریات اللمفاویة Bللمفاویة ا

  بواسطة غشاء دقیق یسمح بمرور الجزیئات الكیمیائیة 
  الموجودة في وسط الزرع ویمنع مرور الخالیا، نسجل 

  إلى " أ" من الشكل Bعدم تطور الكریات اللمفاویة 
) ن 1 (".ب"الشكل 

  ت  باستحضار معلوماتك، فسر سبب عدم تطور الكریا-3
.في حال ھذا العزل Bاللمفاویة 

 عند اإلصابة بمرض الكباد :اإلجراء الثالث B تھاجم ،  
   الخالیا الكبدیة المعفنة بالفیروس، Tcاللمفاویات القاتلة 

  الشيء الذي یترتب عنھ ھدم ھذه الخالیا، مما یؤدي إلى نخر 
Nécrose(الكبد  du foie ( وموت الشخص عندما تفوق  

.%70یا الكبدیة المعفنة نسبة الخال
   تطور نسبة ھدم الخالیا الكبدیة وتركیز بعض 3تترجم الوثیقة 

   أثناء إصابتھ بمرض Zالعناصر الموجودة في مصل الشخص 
.Bالكباد 

   وبتوظیف معلوماتك، أبرز 3 اعتمادا على معطیات الوثیقة -4
  دم سبة ھ وازدیاد نHBsالعالقة بین ارتفاع تركیز مولد المضاد 

  عدة شھور  بعد HBsفسر اختفاء مولد المضاد الخالیا الكبدیة ثم 
   ) ن0.5 (.من التعفن الفیروسي

، استنتج أي الشخصین سیكون محمیا من إصابة Z و X انطالقا من مقارنة نتائج تحالیل الدم المنجزة عند الشخصین -5
   ) ن0.5 (.، علل جوابكBجدیدة بمرض الكباد 

عطیات التمرین وبتوظیف معلوماتك، أنجز خطاطة مبسطة تبین الكیفیة التي تم بھا القضاء على مولدات  انطالقا من م-6
  ) نB .)1 بفیروس الكباد Zالمضاد الناتجة عن تعفن الشخص 

B ــة ــة لمفاوي كري

(x6500) " ــكل  "أ"الش ــكل  ب"الش

2الوثيقــة 
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