
2008االمتحان الوطني الموحد دورة یونیو 

مسلك العلوم الفیزیائیة

). نقط 4(:التمرین األول

بین ، من خالل عرض واضح . إلى طاقة میكانیكیةATP    یتم أثناء التقلص العضلي تحویل الطاقة الكیمیائیة الكامنة في جزیئة 
.ر، كیفیة حدوث ھذا التحول ومنظم مصحوب بثالثة رسوم تخطیطیة أللیة تقلص الساركومی

) نقط 6(:التمرین الثاني

Trèfle تتمیز خالیا نبات النفل األبیض  blanc بالقدرة على إنتاج مادة السیانور Cyanure التي تعتبر مادة غیر بروتیدیة 
 انطالقا EB و EAلین معا ھما یتطلب إنتاج كمیة كبیرة من السیانور وجود أنزیمین فعا.سامة تؤثر على صحة الحیوانات العاشبة 

).أنظر الخطاطة (من بشیر 

)ن 1.(من إنتاج كمیة كبیرة من السیانورفل 

مكون من نباتات F1صول على الجیل األول 

ى أقل نسبة من نبتات النفل تنتج كمیة 

ظاھرة التخلیط البیصبغي أثناء االنقسام 

B و Aلصبغیین الحاملین للمورثتین 

،تھدیدا )المالدیف بالمحیط الھادي كمثال
ك،نقترح دراسة واستثمار المعطیات 

ومساحتھا )1الشكل ( ألف سنة 21ل 
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:وتوجد على شكل حلیلینEA لتركیب األنزیم A ترمز المورثة 

 فعال،EA یرمز لتركیب Aالحلیل السائد -
. غیر فعالEA یرمز لتركیب aالحلیل المتنحي -

: توجد على شكل حلیلین EB لتركیب األنزیم Bترمز المورثة 

فعال،EB یرمز لتركیب Bسائد الحلیل  ال-
. غیر فعالEB یرمز لتركیب bالحلیل المتنحي -

.غیر محمولتین على نفس الصبغيB و Aالمورثتان 

انطالقا من ھذه المعطیات، أعط األنماط الوراثیة المحتملة التي تمكن خالیا نبات الن)1

 ، تنتجان كمیة ضعیفة من السیانور ، إلى الحP2 و P1ول بین نبتتین     أدى تزاوج أ
:نشیر إلى أن.تنتج كلھا كمیة كبیرة من السیلنور

 النیتةP1 متشابھة اإلقتران بالنسبة للحلیل A والحلیل b، 
 النبتةP2 متشابھة االقتران بالنسبة للحلیل aو الحلیل B، 

(F1فسر النتائج المحصل علیھا في )2 ) ن 1,75.
 للحصول علF1اقترح التزاوج الذي ینبغي القیام بھ مع أحد أفراد الجیل )3

(علل إجابتك .كبیرة من السیانور ) ن 2.
 لنبات النفل F1    تحدث على مستوى كل خلیة أم لألمشاج عند أفراد الجیل 

.االختزالي مما یؤدي إلى الحصول على أمشاج أبویة وأمشاج جدیدة التركیب
 مقتصرا على إبراز اIأنجز رسما تخطیطیا لخلیة في المرحلة اإلنفصالیة )4

( التركیبوالتي تؤدي إلى إنتاج األمشاج جدیدة ) ن 1,25.
(التمرین الثالث )  ن 5:

جزر (تعرف بعض مناطق الكرة األرضیة ذات ارتفاع ضعیف عن سطح البحر
للكشف عن األسباب المؤدیة إلى ذل.لماءحقیقیا یتجلى في إمكانیة انغمارھا با

:التالیة
 مساحة الكتلة الجلیدیة في القطب الشمالي للكرة األرضیة قب1  تمثل الوثیقة 

):2الشكل (الحالیة 
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(ض مناطق الكرة األرضیة باالنغمار بالماء ،حدد سبب تھدید بع1اعتمادا على معطیات الوثیقة)1 ) ن 1.
2 ،تبین الوثیقة 1700 في الغالف الجوي لألرض ودرجة حرارة األرض منذ سنة CO2تم تتبع تطور كل من نسبة 

.النتائج المحصل علیھا

) ن 1,5(، ماذا تستنتج ؟ 2وثیقة
ات السابقة وعلى معارفك ، فسر الظاھرة المسؤولة عن تھدیدمعطی

( األرضیة باالنغمار بالماء ) ن 1,5.
20حوالي تحریر..)بترول،فحم حجري،غاز طبیعي(لمحروقات من طرف اإلنسان  Gigatones

3,6ي الغالف الجوي،یضاف إلى ذلك تحریر حوالي Gigatones من CO2نتیجة احتراق الغابات .
8 حوالي CO2من ن ھذه الكمیة اإلجمالیة Gigatones على شكل CO2 مذاب في الماء،مما

. في الغالف الجويCO2التوازن الطبیعي لنسبة على
.بداللة الزمنفي الماء ودرجة حرارة الماءالمذاب CO2ائج المسجلة حول تطور كمیة 

Docu في الغالف CO2الحفاظ على توازن نسبة ن ارتفاع درجة حرارة األرض ودور المحیطات في
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حلل معطیات ال)2
اعتمادا على ال)3

بعض مناطق الكرة
ینتج عن استعمال ا

 سنویا فCO2من 
تخزن المحیطات م
یساھم في الحفاظ 

 النت3تبین الوثیقة 
فسر العالقة بی)4

(الجوي ) ن1.

m



(التمرین الرابع ) نقط 5:
ئح التكتونیة والمؤدیة إلى تشكل في إطار دراسة الظواھر الجیولوجیة التي تحدث في إحدى مناطق حدود الصفا

:السالسل الجبلیة،نقترح المعطیات التالیة
 الجبلیة بالبیرو في Cuzco رسما تخطیطیا لمقطع جیولوجي یبین طبقات رسوبیة بأعمار مختلفة بمنطقة 4 تمثل الوثیقة -

.أمریكا الجنوبیة

) ن 1.(الجبلیةرفتھا ھذه المنطقةاستخرج من المقطع أنماط التشوھات التكتونیة التي ع)1
تم القیام بدراسة توزیع كل من بؤر الزالزل G وأصل الكرانیت 4 لمعرفة أسباب التشوھات التكتونیة المالحظة في الوثیقة -

. النتائج المحصل علیھا5المدروسة، وتلخص الوثیقة والبراكین على مستوى المنطقة 
، حدد نمط السلسلة الجبلیة الممیزة لمنطقة5اعتمادا على معطیات الوثیقة )2

Cuzcoن2.( مبرزا الظاھرة الجیولوجیة المسببة لھا وجمیع األدلة التي تؤكد ذلك(
(Cuzco بمنطقة Gفسر أصل وتموضع الكرانیت )3 ) ن 1.
أنجز رسما تخطیطیا توضح فیھ الظاھرة الجیولوجیة التي أدت إلى تشكل)4

(Cuzcoسلسلة جبال منطقة  ) ن 1.
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