
التأهيلية سيدي موسى ثـانوية  إقليم تارودانتنيابة 

.  على مستوى العضلةATP طرق تجدید محدداو ,  في ھذا التقلص ATPو ++Ca دور كل منبرزا آلیة التقلص العضلي، موضح

- I تمكن باحثان من عزل ثالث سالالت طافرة لفطرNeurosporaالمتوحشة لھذا الفطر بینما الساللة.  األرجنین غیر قادر على تركیب 
 سلسلة التفاعالت المؤدیة إلى تركیب ھذا الحمض األمیني التي 1تبین الوثیقة . تركیب ھذا الحمض األمیني في وسط اقتیاتي بسیطقادرة على 

.تستلزم تدخل أنزیمات معینة

) ن0,25( .اعتمادا على معارفك و المعطیات أعاله عرف الطفرة -1

یقدم الجدول التالي نتائج تأثیر إضافة مادة أورنتین أو مادة السیترولین للوسط اإلقتیاتي على تركیب الحمض األمیني أرجنین عند 

  .  السالالت الطافرة المعزولة

  أرجنین+وسط أدنى  سیترولین+وسط أدنى  أورنیتین+وسط أدنى  وسط أدنى  نوع الساللة

++++  متوحشة
1___+
2__++
3_+++

) ن0,5( .حلل معطیات الجدول -2

) ن1( . فسر النتائج المبینة في الجدول1مستعینا بمعطیات الوثیقة  -3

) ن1( .بروتین و العالقة بروتین صفة-استخلص ما یدل على وجود عالقة مورثة -4

- II شجرة نسب عائلة بعض أفرادھا مصابون2تمثل الوثیقة  ostéo-arthro-onychodysplasieو  بتشوھات العظام الذي یتمیز
.m سائد على الحلیل العاديMالحلیل المسؤول عن ھذا المرض , األظافر

 انطالقا من شجرة النسب استخرج دالئل سیادة الحلیل المسؤول عن -1
) ن0,5( .المرض

 .بكعلل جوا.  حدد الصبغي الحامل للمورثة المسؤولة عن ھذا المرض-2
) ن0,5(
)ن 0,5(. علل جوابك. 2II و 1I حدد النمط الوراثي ألفراد -  3

    و أبنائھم5VI و 4VIمن جھة أخرى أمكننا تحدید الفصیلة الدمویة لآلباء   
   و9 مع العلم أن مورثة الفصیلة الدمویة تتموضع على الصبغي 7Vباستثناء  

 متساویي B و A بحیث O و B و Aھي توجد على شكل ثالث حلیالت 
  . متنحيOالسیادة و الحلیل 

)ن 0,5(ماذا تستنتج؟ ,   قارن انتقال المرض مع انتقال الفصائل الدمویة-4
   و5VI و 4VIحدد النمط الوراثي لآلباء ,  أخذا بعین اإلعتبار الصفتین معا-5

) ن7V.)0,75     البنت 
  ) ن0,5( كیف یمكن أن تفسر ذلك؟ B من الفصیلة 7V البنت -6

) نقط4(:األولالتمرین 

) نقط10(:الثانيالتمرین 

إقتراح اإلمتحان التجريبي
3 ساعات مدة اإلنجاز :

المستوى : ثانیة علوم الحیاة و األرض
مـــــــادة : علـــــوم الحیاة واألرض

الموسم الدراسي : 2010/2009
7 معامل :

من إعداد األستاذ : محمد ڭیڭي
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التأهيلية سيدي موسى ثـانوية  إقليم تارودانتنيابة 

III- شجرة نسب عائلة من ھذه الساكنة3 تمثل الوثیقة.  ذكر500 ذكر مصاب بمرض الناعوریة من بین 74في ساكنة بشریة تم إحصاء  
  .بعض أفرادھا مصابون بالمرض

)ن 0,5(. ھل الحلیل المسؤول عن ھذا المرض سائد أم متنحي؟ علل جوابك -1
)ن 0,5(. حمول على صبغیات جنسیة أم ال جنسیة؟ علل جوابكھل الحلیل المسؤول عن ھذا المرض م -2

  .ذا عتبرنا ھذه الساكنة متوازنة و ترددات الحلیلین متساو عند الجنسینإ   

) ن1,25(. احسب ترددات مختلف األنماط الوراثیة و الحلیالت -3
)ن 0,5(ماذا تستنتج؟ .قارن بین تردد الذكور المصابین و تردد اإلنات المصابات -4
) ن0,5(.  حامال للحلیل الممرض13VIحدد احتمال أن یكون الفرد  -5
)ن 15VI.)0,75 و 14VIماھو احتمال إنجاب ولد ذكر مصاب بالناعوریة من زواج  -6

یعطي ... تقرحات جلدیة, تعفنيإسھال ذو أصل , التھاب رئوي حاد: یعاني أحد األطفال من قصور مناعتي خطیر تتمثل أعراضھ في   
.الجدول التالي قیاس تركیز اللمفاویات و مضادات األجسام في الدم عند ھذا الطفل مقارنة مع طفل سلیم

  الطفل المریض  الطفل السلیم  تركیز اللمفاویات و مضادات األجسام في الدم

  0  4000 إلى 2000من (µl) في كل میكرولتر Tعدد اللمفاویات 

  1250  2000 إلى 1000من   µl)( في كل میكرولتر Bعدد اللمفاویات 

  0  400أكثر من (mg/dL)مضادات األجسام 

) ن1( .فسر سبب ظھور األمراض التعفنیة عند ھذا الطفل, إنطالقا من معطیات الجدول -1

مسؤولة عن تركیب بروتین غشائي ضروري إلنقسام و تقنیة العالج الوراثي التي تتمثل في نقل المورثة اللعالج ھذا الطفل تم اعتماد    
 من النخاع العظمي للطفل المریض و Tلھذا الغرض تم استخالص خالیا أصلیة للمفاویات .  انطالقا من خالیاھا األصلیةTتفریق اللمفاویات 

.قة التالیة النتائج المحصل علیھا بعد العالجتبین الوثی. حقنھا بالمورثة السابقة ثم أعید حقن ھذه الخالیا المغیرة وراثیا للطفل المریض
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) نقط3(:ثالثالالتمرین 
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  . یوما من بدایة العالج180 بعد mg/dL 323في مصل الطفل بلغ من جھة أخرى لوحظ أن تركیز مضادات األجسام    

  ) ن1( .ھل یمكن العالج المقترح من تصحیح القصور المناعتي عند الطفل؟ علل إجابتك -2

یعطي الجدول التالي . بتلقیح ھذا الطفل ضد أمراض الكزاز و الدفتیریا و شلل األطفال, نقوم بعد أشھر, الج السابقإلختبار مدى نجاعة الع   
  .استجابة الطفل لھذه التلقیحات مقارنة مع استجابة طفل سلیم

مجموع مضادات األجسام ضد 
(UI/ml)سمین الكزاز 

مجموع مضادات األجسام ضد 
(UI/ml) الدفتیریا سمین

مجموع مضادات األجسام ضد 
(UI/ml)حمة شلل األطفال 

0,530,86215  الطفل المریض بعد العالج 

<80<0,2<0,2  الطفل السلیم

) ن1( .ماذا یمكن استنتاجھ بخصوص فعالیة العالج المقترح؟ علل جوابك,  إنطالقا من معطیات الجدول-3

).A.Michard)1987 مراحل تشكل سلسلة جبال عمان حسب الباحث 1لوثیقة تمثل ا   

) ن1,5( .لیھ ھذه السلسلة الجبلیةإالذي تنتمي ستنتج النمط إ ,1عتمادا على تحلیلك للوثیقة إ -1

  .1توجد في مسقط رواسب قاریة خضعت للتحول و قد تم تجمیعھا على شكل قشور كما ھو ممثل في الوثیقة    

) ن0,5( .حول ھذه القشورت فسر سبب -2

روف ظ یستقران في النھا تحتوي على معدني الكاولینیت و الكارفولیت و ھما معدنانأل الدراسة العیدانیة لقشور مسقط ن خالتبین م   
Kbar و ضغط بینC° 280درجة حرارة حوالي  :التالیةالفزیائیة  Kbarو8 7.

) ن0,5(. ھمیة تواجد مثل ھذه المعادن في الصخورأـ حدد 3
) ن0,5(.لیھ قشور مسقطإال جوابك نوع التحول الذي تعرضت حدد معل, 2 وثیقةـ باعتمادك على ال4

 بالتـــــوفيق Bonne chance

) نقط3(:الرابعالتمرین 


