
  )نقط 3 (: األولـنــالتمري

    في نص صحیح علمیا ومعزز.عد الواسمات العناصر المنفذة لالستجابة المناعیة على تمییز الذاتي عن غیر الذاتيتسا
: توضیحیة وضح مضمون ھذه العبارة من خالل     برسوم

جرد مختلف الواسمات.
دور كل نمط منھاتحدید  .

  ) نقط5( :الثانيـنــالتمري

         خاصة خالل النشاط Iف من النوع ا تتدخل األلی: یتم النشاط العضلي عند اإلنسان بتدخل نوعین من األلیاف العضلیة
.خالل النشاط العضلي السریع و قصیر المدىIIوتتدخل األلیاف من النوع ، العضلي المطول و الشدید

  الخصائص جدوال مقارنا لبعض2 و تمثل الوثیقة .ھدین النوعین من األلیافصورة مجھریة لجزء من 1تمثل الوثیقة
.IIو Iالبیولوجیة للیفین 

األكـاديـميـة الجـهـويـة

 درعة- ماسة -سوس
مجد الالتأھیلیةالثانویة 

انتتارودنیابة 

االمتحان التجريبي 

للباكالوريا

2010ماي 

علوم الحياة و األرض:مادة

الثانية سلك باكالوريا: المستوى

الحياة و األرض علوم 

 ساعات3 :مدة اإلنجاز

7:المعامل

الموضوع

1/4

 )یراعى في تصحیح ورقة تحریرك حسن التقدیم و وضوح الرسوم و البیانات المنجزة: ملحوظة    

1لوثیقة ا

2الوثیقة 

 و I   جوابك ، مصدر الطاقة التي یستعملھا كل واحد من اللیفین حدد معلال2 و 1باستعمال معطیات الوثیقتین -1

II.)3ن (

من تلبیة حاجیاتھا الطاقیة أثناء التقلص العضلي ، تم قیاس مصادر لة ضلطرق اإلستقالبیة التي تمكن العاللكشف عن 
ة في منحنیات نالمبی النتائج إلىالطاقة المستعملة من طرف عضلة خالل مجھود عضلي مطول مما مكن من التوصل 

:3الوثیقة 



سر الطرق اإلستقالبیة المتدخلة في إنتاج  اعتمادا على المعطیات الواردة في ھدا التمرین و على معارفك ف-2

)ن 2(. األلیاف المتدخلة خالل ھدا المجھود العضليعأنواالطاقة خالل التمرین العضلي محددا 

  ) نقط6 ( :ثالثـن الــالتمري

) ن0.5( على الفسفور ، ماذا تستنتج من ھذه التجربة ؟ADN علمًا أن البروتینات تحتوي على الكبریت وال -1

)ن 0.5(.تعتبر ھذه التجربة أساسیة في إثبات تموضع الخبر الوراثي بدقة داخل الخلیة ، بّین كیف ذلك  -2

  :التالي  ARNmعند عاثیة معینة یركب جزء من أنزیم لدیھا بواسطة 

)ن ADN.)1 انطالقا من ARNm وضح  من خالل معلوماتك ، كیفیة تركیب ھذا -3

)ن 1(:  باستغاللك جدول الرمز الوراثي التاليARNm حدد متتالیة األحماض األمینیة المطابقة لھذا -4
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3 الوثیقة

I-    لتحدید طبیعة الخبر الوراثي قامت الباحثةMartha
   قامت  ثم . بعزل مجموعتین من العاثیات1952سنة    
بإیسـام المجموعة األولـى بالفسفـور المشـع ، و المجموعة    

الثانیة بالكبریـت المشـع، و وضعـت المجموعتان مع بكتیریات 
  سیتوبالزم    في   ظھور اإلشعـاعفالحظت . غیر مشعة 

البكتیریات التي تطفلت علیھا المجموعة األولـى ، و على الوجھ 
الخارجي لجـدار البكتیریات التي تطفلت علیھا المجموعة الثانیة  

  .و تبین الوثیقة جانبھ عاثیات مثبتة على جدار البكتیریة 



II صنع بروتینات نافعة لإلنسان كاألنسولین الضروري بأوحـت تقنیة العاثیة في صنع البروتینات للباحثین
  .السكريلخفض نسبة السكر في الدم  والدي یؤدي الخلل فیھ إلى داء 

)ن1.25(  األساسیة ؟اوحدد مراحلھ.  تعرف ھذه التقنیة- 5

III ب بعض أفرادھا مصابین تمثل الوثیقة التالیة شجرة نس  
  :بداء السكري الوراثي 

 التنحي، - السیادة: كیفیة انتقال ھدا المرضحدد -6

)ن 0.5(.علل جوابك .بالجنس االرتباط     

)ن1I ،I2 ،II6.)0.75  أكتب النمط الوراثي لألشخاص -7

)d و D استعمل الرمزین(
 ؟IVد المالحظ في الجیل كیف تفسر ظھور المرض بالعد  -8

.) ن0.5(
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) نقط3(:رابعـن الÜÜالتمري

1-

1الوثیقة 

.) ن1.5(. حلل ثم فسر نتائج ھدا التزاوج-2

 صل علیھا في التزاوج السابق فیما بینھا و المحعرضیة، اللون الداكن المزینة بثالثة أشرطة ذاتعند تزاوج األفراد،
:تم الحصول على النتائج التالیة

13 ذات لون فاتح مزینة بثالثة أشرطة عرضیة فردا.

37فردا ذات لون داكن مزینة بثالثة أشرطة عرضیة 

.) ن1(. أنجز شبكة ھدا التزاوج-3



)  نقط3 ( : سـالخام ـنــالتمري

  10000 أفرادھا لساكنة بشریة یبلغ عدد الوراثیة  إلبراز الخاصیات ، فقر الدمأشكال ینجم عنة شكل من وراثیانعتبر مرضا   
    ل عن المرض و للحلیل المسؤنرمز( اآلتي  نقترح المعطیات الملخصة في الجدول ، من ھدا المرض بعضھم فردا یعاني     

.)Nالحلیل العادي  و  Mب      

.) ن1.5(. لھده الساكنة الوراثیة أحسب ترددات الحلیالت   و   وترددات األنماط -1  

.) ن1.5(؟  فیما یخص توازن ھده الساكنة مادا تستنتج،Hardy-Weinbergحسب قانون  أحسب عدد المظاھر المنتظرة-2  

NMNMM  المظاھر الخارجیة

NNMNMM  األنماط الوراثیة

  4  400  9596  عدد األفراد
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   و اهللا ولي التوفيق


