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  األسدس األول  

 لثانيالفرض المحروس ا
15 -12-2014  

  علوم الحیاة واألرض :المادة
  الفیزیائیة العلوم :مسلك

  5: ساعات    المعامل 2: مدة اإلنجاز
  

  

  )ن5(المعارف  استرداد  :األول المكون
I/ ن1( متعدد من االختیار أسئلة(  

 :التالیة  االقتراحاتالصحیح من بین  االقتراحعین 

  خطأ  صحیح  الجسیم المركزي
      .منطقة خاصة من الصبیغي

      .یتحول إلى نجیمة خالل االنقسام غیر المباش
      .عضي ممیز للخلیة النباتیة

      عضي سیتوبالزمي یتدخل في التركیب البروتیني
  

II/ ن4( القصیرة اإلجابات أسئلة(  
  :مایليعرف   - أ

......................... ................................................................................................................................:النسخ الجزیئي
...................................................................................................... .....................................................................  

 في مستوى اللیف العضلي ATPأھم طرق تجدید بالتالیة یقة الوثترتبط   - ب

 

 

 

 

 

 

 

 بطبیعة الخبر الوراثيترتبط الوثیقة التالیة   - ت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ..............:رقم االمتحان............... : الفوج......................  : القسم...............................................................  :االسم ألكامل

 

 .أعط األسماء المناسبة ألرقام الوثیقة جانبھ
1- ............................................. 
2- ............................................. 
3- ............................................. 
4- ............................................. 
5- ............................................. 
6- ............................................. 
7- ............................................. 
8- ............................................. 

 

رتب ھذه المراحل حسب تسلسلھا الزمني 
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
..................................................................................... 

 تعاد ھذه الورقة مع ورقة التحریر بعد اإلجابة عن األسئلة :ةظملحو
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  )ن15( والبیاني الكتابي والتواصل العلمي االستدالل :الثاني المكون
  ن5 :األول التمرین

فیكون مرتفعا في السیتوبالزم  +Kمرتفعا في البالزما ومنخفضا في سیتوبالزم الكریات الحمراء، أما تركیز +Na الحیوانات الفقریة، یكون تركیزعند 
  . ATPالتي تتطلب طاقة )بروتینات غشائیة( +Kو  +Naویرجع اختالف التركیز ھذا إلى نشاط مضخة . ومنخفضا في البالزما

  :على مستوى الكریات الحمراء عند كل من اإلنسان والدجاج نقترح المعطیات التالیة ATPقصد تحدید كیفیة تجدید 

  ،فھي خالیا منواة ویحتوي الكریات الحمراء عند اإلنسان ھي خالیا غیر منواة وال تحتوي على عضیات سیتوبالزمیة، بینما الكریات الحمراء للدجاج
  .1الممثل بالوثیقةX خلویة من بینھا العضي  سیتوبالزمھا على عضیات

 نتائج قیاس تركیز ایونات  2یمثل شكال الوثیقةNa+ و K+  قبل وبعد وضعھا ) -ب-الشكل(وعند الدجاج  )-أ-الشكل(داخل الكریات الحمراء عند اإلنسان
  .لمدة سبعة أیامC°4 بالبالزما تحت حرارة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  تم وضع الكریات الحمراء لإلنسان والكریات الحمراء للدجاج في أوساط زودت بمستقلبات مختلفة، وتم قیاس تركیز كل منNa+ و K+  في ظروف
  .ظروف التجارب والنتائج المحصل علیھا 3تجریبیة مختلفة وتبین الوثیقة

  +Na+  K  ظروف الوسط
  91  64  (C°37) وسط بدون كلیكوز

  35  126  (C°37)  وسط بھ كلیكوز
  92  63  (C°37)   وسط بھ حمض البیروفیك

مادة كابحة النحالل +  (C°37)وسط بھ كلیكوز
  68  95  الكلیكوز

مادة +  (C°37)وسط بھ حمض البیروفیك
  64  93  كابحة النحالل الكلیكوز

  داخل الكریات الحمراء لإلنسان+K  و +Naتركیز أیونات  :)- أ-الشكل( 3الوثیقة
  

  +Na+  K  الوسطظروف 
  77  87  (C°37) وسط بدون كلیكوز

  18  150  (C°37)  وسط بھ كلیكوز
  18  152  (C°37)   وسط بھ حمض البیروفیك

مادة كابحة النحالل +  (C°37)وسط بھ كلیكوز
  85  77  الكلیكوز

مادة +  (C°37)وسط بھ حمض البیروفیك
  151  18  كابحة النحالل الكلیكوز

  اخل الكریات الحمراء للدجاج +K و +Naتركیز أیونات  :)-ب-الشكل( 3الوثیقة
  

الضروري لعمل المضخة عند كل من الكریات الحمراء لإلنسان تجدید ، قارن اآللیات التي یتم بواسطتھا3باعتمادك على معطیات شكلي الوثیقة -2
 )ن3(..................................................................................................................................................والكریات الحمراء للدجاج

 

 Xصورة إلكترونوغرافیة للعضي  :1الوثیقة

  +Na+  K  -أ–الشكل 
  C  35  126°4قبل الوضع في حرارة 
  C  82  88°4بعد الوضع في حرارة 

  

  +Na+  K  -ب–الشكل 
  C  18  150°4قبل الوضع في حرارة 
  C  94  93°4بعد الوضع في حرارة 

 

 2الوثیقة

استنتج تأثیر الحرارة المنخفضة على نشاط  2انطالقا من تحلیل شكلي الوثیقة -1
 )نK+.........................................................................)1و  +Naمضخة 

  m.mol/L:معبر عنھا ب كل التراكیز :ملحوظة
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 ب-الشكل(والكریات الحمراء للدجاج  )-أ- الشكل(الكریات الحمراء لإلنسان  مظھر 4تبین الوثیقة-(.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )ن1(........................................................................................ 2من تأكید جوابك على السؤال  1و 4بین كیف تمكن معطیات الوثیقتین  -3

 ن4: لتمرین الثانيا 
، تمت معایرة بعض المركبات الكیمیائیة في العضلة عند عداء مختص في العدو السریع، ATPمختلف الطرق االستقالبیة المسؤولة عن تجدید لتعرف 

  .یعطي الجدول التالي تغیر ھذه المركبات حسب المسافة المقطوعة. جریا m100أثناء قطعھ مسافة 

  المسافة المقطوعة جریا
  تركیز المركبات الكیمیائیة في العضلة

الكریاتین فوسفات ب     
m.mol/kg من العضلة  

 ATP  بm.mol/kg  من
  العضلة

من  m.mol/Lالحمض اللبني ب 
  الدم

  2  5  12  قبل انطالق الجري
40m  6  4.5  4.5  
80m  4.4  4.5  7.5  

100m  4  4.2  8  
   

 )ن2(................................................................المقطوعةمثل على نفس المعلم تغیر مختلف المركبات الكیمیائیة في العضلة حسب المسافة  -1
        )نATP...............................................................).......2صف نتائج القیاسات المنجزة، واستنتج المسالك االستقالبیة المتدخلة في تجدید  -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظة الكریات الحمراء لإلنسان بالمجھر االلكتروني :-أ-الشكل

  

 مالحظة الكریات الحمراء للدجاج بالمجھر االلكتروني :-ب-الشكل
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  ن6: الثلتمرین الثا  
  :على ثباتھ خالل دورة خلویة، نقترح دراسة المعطیات التالیةالوراثي والحفاظ  الخبر لتحدید بعض مظاھر نقل

  .مراحل ھذا االستنساخ 1تمثل الوثیقة. (Dolly)تمكن أحد الباحثین في اسكتلندا من استنساخ الشاة دولي  1996في سنة  :المعطى األول

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  )ن1(.............................................................................واستنتج دور النواة 1الممثلة في الوثیقة Dollyبین أھم مراحل استنساخ النعجة  -1

  1cm2التالي تطور عدد الخالیا في كل یعطي الجدول . تم زرع خالیا حیوانیة في أوساط زرع مالئمة، حیث تتكاثر فتشكل بساطا خلویا :المعطى الثاني
  .الزمن من البساط الخلوي بداللة

  160×103  40×103  10×103  2.5×103  عدد الخالیا
  120  80  40  0  الزمن بالساعات

 )ن0.5....................(.................................................................معلال إجابتك، مدة الدورة الخلویة انطالقا من معطیات ھذا الجدول، حدد، -2
  بعد تعریض ADN وتم قیاس ، أخذت بانتظام عینات من ھذا البساط )أي إصدار إشعاعات ملونة(فلور باستعمال ملون خاص خالیا البساط الخلوي للت

النتائج  2تمثل الوثیقة. شدة التفلور في كل خلیة من خالیا العینات المأخوذة، ثم صنفت الخالیا إلى عدة مجموعات حسب شدة التفلور التي تمیزھا
  .حصل علیھامالالجزئیة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تم زرع الجنین  2المرحلةخالل  :ملحوظة
 .في وسط مقیت في الزجاج

 
 .في نواة الخلیة ADNتتناسب شدة التفلور مع كمیة  :ملحوظة

  :ADNتمثل الكمیة العادیة من  35UA أنبعلما  -3

ماذا  Cوالخالیا  Aقارن شدة التفلور بین الخالیا   - أ
 )ن0.5.......................(.........................................تستنتج؟

حدد من بین فترات الدورة الخلویة الفترة التي تنتمي إلیھا كل من    - ب
 )نC.....................)...........................0.75و  Bو Аالخالیا 
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 )ن1.5(..........................................المرحلة الموالیةتعرف على ھذه المرحلة معلال جوابك، ثم أنجز رسما تخطیطیا مفسرا لھذه الخلیة في  -أ -4
  )ن0.25.....................(....................................ھذه المرحلة من االنقسام غیر المباشرتلك التي تطابق  Cو  Bو А حدد من بین الخالیا -ب

 )ن1.5......(.......................................، في الحفاظ على ثبات الخبر الوراثي من جیل آلخر3 و2بین أھمیة الظاھرتین الممثلتین في الوثیقتین  -5

 

    

 

  صورة قطبیة بالمجھر الضوئي إلحدى مراحل االنقسام غیر المباشر عند خلیة  3تمثل الوثیقة
 .حیوانیة

 بالتوفیق
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