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      Uنقط 4( :التمرين األول.( 

 موضوع من خالل .ستجابة المناعتية  النوعية الخلطية و الخلويةإلدورا أساسيا في ا 4Tتلعب اللمفاويات    

  جوابك برسوم  مدعما ستجابة المناعتية النوعية بمسلكيها،إله الخاليا خالل اذبين آلية تدخل ه واضح ومنظم ،

 .تخطيطية مالئمة

      Uنقط 5: ( التمرين الثاني.( 

يتم تحرير الطاقة . لنشاطهاالحية المواد العضوية للحصول على الطاقة الضرورية  تستعمل خاليا الكائنات     

 .2و1أساسيتين إحيائيتينالكامنة في المواد العضوية بواسطة ظاهرتين 

إلى ،الذي يشير 1نقترح المعطيات المبينة في جدول الوثيقة ، 2و 1 نظاهرتياللمعرفة ظروف تدخل كل من  

 .بعض القياسات المنجزة عند أبطال رياضيين في وضعيات رياضية مختلفة نتائج

                                                                                                                                       

             

                                                                                       

كمية األوكسجين  ظروف التمرين الرياضي      
المستهلكة من طرف 

العداء خالل إنجاز 
 )l(  التمرين ب 

نسبة الطاقة التي توفرها كل ظاهرة 
طاقة اإلجمالية التي يتطلبها ضمن ال

 )%(إنجاز التمرين 
المسافة المقطوعة 

 )m(ب 
سرعة العداء  

 )km/h(ب 
 2الظاهرة       1الظاهرة      

         100         37                0.5          5           95 
        800         27                        9          35            65 
        1500         25                19          55           45 
        10000        21.5              133          90            10 

 2            98          685               20         )ماراطون(42186
1الوثيقة   



    4/2 :صفحةل ا                                                                                                      

تغير  إبراز كيفيةالمستهلك وظروف التمرين الرياضي، مع ) OR2 R( األوكسجين حدد العالقة بين تغير كمية -)1

 .)ن1( .2و1نسبة الطاقة التي توفرها كل من الظاهرتين 

 .)ن1.5(. لكل منهما يالتفاعل اإلجمال ثم ، مع التعليل ،2و1الظاهرتين  حدد -)2

توجد  األليافعند هؤالء األبطال أن هذه )الخاليا العضلية(بينت عدة دراسات أجريت على األلياف العضلية    

 ،2جدول الوثيقة يبينو نوعين، في 

 .بعض خصائصها

بعد تحليلك لمعطيات جدول  -)3

أي النوعين من األلياف  ، بين2الوثيقة

 كل  موضع ، سيكون)ب(و  )أ(العضلية 

 .جوابك  علل    ،2و1الظاهرتين من 

 ).ن1.5(

بين أي النوعين من هذه األلياف  -)4

العداء عند  نسبته أكبر،ستكون 

                  ).ن1( .ون، علل جوابكثم عند عداء الماراط ،)فات القصيرةعداء المسا(السريع

     U نقطة  4 ( :التمرين الثالث.( 

األنسولين هرمون ذو طبيعة بروتينية، تضم   

: جزيئته سلسلتين من األحماض األمينية 

                .βو السلسلة  αالسلسلة 

حظ أن بعض حاالت داء السكري تنتج عن يال

أنسولين غير عادي من طرف تركيب 

 .البنكرياس

 

 

 )ب(ألياف من النوع    )أ( ألياف من النوع 

 حمراء        شاحبة          اللون

 مرتفع           قليل         عدد الميتوكندريات 

 مهم        ضعيف                  التفسفر المؤكسد

يرجع لون األلياف إلى تواجد مادة الخضاب العضلي التي : ملحوظة

 تعطي لونا أحمر في حالة إلتحامها باألوكسجين 

 2الوثيقة

   CGA GGC TTC TTC TAC ACA): أ(عند الشخص -   

  CGA GGC TCC TTC TAC ACA     ):ب(عند الشخص -   

                                                         CGA GGC TTC TTG TAC ACA   ):ت(عند الشخص - 

 3الوثيقة



     4/3:الصفحة                                                                                                                 

 )ب(سليم و الشخصان ) أ(الشخص: عند ثالثة أشخاص ، βالمتحكم في تركيب السلسلة  ADNتم تحليل    

                   األشخاص الذي سيستنسخ عند ADN، جزءا من لولب 3يبين شكل الوثيقة . يعانيان من داء السكري) ت(و

 .، الوحدات الرمزية لبعض األحماض األمينية4وجدول الوثيقة  ، الثالثة

،حدد متتالية األحماض  )ب(الشخص عند  ADNالمطابقة لجزء لولب   ،ARNRm Rبعد تحديدك لمتتالية  -)1

                                                                                                 ).ن1.5( .شخصاألمينية بالنسبة لكل 

                                                                                   المحصلةليتي األحماض األمينية قارن متتا -)2

 ).ن1( ).ت(و )أ(،ثم بين )ب(و )أ(عند الشخصين 

   -صفة (العالقة  المدروس، بينمن خالل المثال  -)3

من جهة  )بروتين  - مورثة(من جهة ثم العالقة  )بروتين

                                                                                                                                .)ن1.5( .أخرى

     U نقطة  3.5 ( :التمرين الرابع.( 

مرض يتجلى في ظهور  ، Recklinghausenحمد من عائلة بعض أفرادها مصابين بمرض انحدر السيد أ     

 .بقع سمراء أو أورام على مستوى الجلد

مرض وظيفي  ، Sandhofعائلة بعض أفرادها مصابين بمرض تزوج أحمد بالسيدة فاطمة وهي منحدرة من 

 .يتمثل في تراجع القدرات الذهنية والحركية

 .أحمد وعائلة فاطمة كل من عائلةل التوالي شجرتي النسبعلى  5 الوثيقة من) ب(و ) أ(ن الشكالمثل ي

 

 
 
 
 

 الوحدة الرمزية الحمض األميني
Met- )متيونين(     AUG 
Pro-  )برولين( CCG      
Ala-  )ألنين( GCU      
Lys-  )ليزين( AAG      

Asn- )أسبارجين( AAC      
Cys- )سستيين( UGU      
Arg- )أرجنين( AGG      

 4الوثيقة             

 شكل أ شكل ب

5الوثيقة   



                                                                                                                                                                                       4/4:الصفحة                                                                                                      
  
 ).ن 2( .بين كيفية انتقال المرضين عند العائلتين -)1

 .المدروستان مستقلتانالمورثتان  -:علما أن

 Sandhof التوالي على ،عائلة أحمد وعائلة فاطمة ال تتوفران على الحليل الممرض بالنسبة للمرضين -          

 .Recklinghausen  و

    .حدد احتمال إنجاب خلف مصاب بأحد المرضين في حالة زواج أحمد وفاطمة،مستعينا بشبكة التزاوج -)2

 ).ن 1.5(

 

 .للمرض الثاني)  sأو  S(للمرض األول و) rأو  R(استعمل :ملحوظة 

 

     Uنقطة 3.5( :التمرين الخامس.(U    

   قتران إلصفة ناتجة عن مختلف ا (frisé)تم إنتاج ساللة من طيور الزينة المتميز بنوع الريش؛الريش المموج 

MP

N
PMP

F
P  ،أما الصفة ريش مجعد (crépu) قتران إلفصادرة عن تشابه اMP

F
PMP

F
P قتران إلفي حين المتشابه ا

MP

N
PMP

N
P بريش عادي  150مموجة الريش و  800طير وجدنا  1000في عينة مكونة من  . يعطي ريش عادي

 .بريش مجعد 50و 

 

المنتظرة حسب قانون عدد المظاهر الخارجية ثم ، تردد الحليالت وتردد األنماط الوراثية  كل من حسبأ -)1

H-W. )2.25 ن.( 

 ).ن1.25( .،علل جوابكبالنسبة للمورثة المتحكمة في نوع الريش H-Wهل الساكنة خاضعة لتوازن  -)2

 

 
 

 

 


