
  
  

   
  

  االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا
  )2007 :العاديةدورة ال(

  الموضوع

مركز الوطني ل	متحاناتال  

 الصفحة

1 
5          
  C: NS40 

 

  :المــادة الطبيعيةلوم الع : مدة اإلنجاز س 3  

 
  :)ة(الشعب  العلوم التجريبية +العلوم التجريبية األصيلة  : المعامل 7 

  

 )نقط 4:( لالتمرين األو
 

، ADNبعد تحديد مكونات وبنية جزيئة . الخبر الوراثي الذي يتم تعبيره على مستوى الخلية ADNتحمل جزيئة 
  .آلية استنساخ الخبر الوراثي عند خلية ذات نواة حقيقية بين، من خالل عرض واضح،

 

 
I –  لخبر الوراثي والحفاظ على ثباته خالل دورة خلوية، نقترح دراسة المعطيات لتحديد بعض مظاهر نقل ا

  :التالية 
يعطي الجدول التالي تطور . تم زرع خاليا حيوانية في أوساط زرع مالئمة، حيث تتكاثر فتُشكل بساطا خلويا* 

  .من البساط الخلوي بداللة الزمن cm2 1عدد الخاليا في كل 
  103×160  103×40  103×10 103×2.5  عدد الخاليا

  120  80  40  0  الزمن بالساعات

حدد، معلال إجابتك، انطالقا من معطيات هذا الجدول،  – 1
  )ن 0.5(.مدة الدورة الخلوية

باستعمال تفلور للخاليا البساط الخلوي  ADNض يبعد تعر
ُأخذت بانتظام  ،)ر إشعاعات ملونةاصدأي إ(ملون خاص 
اس شدة التفلور في كل خلية البساط وتم قيهذا عينات من 

ثُم صنفت الخاليا إلى عدة  ،من خاليا العينات المأخوذة
 1تمثل الوثيقة . مجموعات حسب شدة التفلور التي تميزها

  .النتائج الجزئية المحصل عليها
في نواة  ADNتتناسب شدة التفلور مع كمية : .  ملحوظة

  .الخلية

 )ةنقط 11(التمرين الثاني 

 
 1الوثيقة 

Genious
Typewritten text
www.9alami.info

Genious
Typewritten text
www.9alami.info



    
  
  

  
  �متحان الوطني الموحد للبكالورياا

  )2007 الدورة العادية(
  الموضوع

  
 الصفحة

 2  : ادةمــال الطبيعيةعلوم ال
5 
         
 +العلوم التجريبية األصيلة   

  C: NS40  :)ة(الشعـب  العلوم التجريبية
 

  

  :ADNية من تمثل الكمية العاد UA 35علما بأن  – 2
ماذا . Cوالخاليا  Aقارن شدة التفلور بين الخاليا  –أ    

  )ن 0.5( ؟تستنتج
التي تنتمي  فترةالالدورة الخلوية  فتراتمن بين  حدد –ب    

  )ن C. )0.75و Bو Aإليها كل من الخاليا 
صورة بالمجهر الضوئي إلحدى مراحل  2تمثل الوثيقة * 

  .نباتية االنقسام غير المباشر عند خلية
 )ن 0.25( .2المرحلة الممثلة في الوثيقة  سم -أ  – 3

  .)ن 0.25( .من االنقسام غير المباشر تطابق هذه المرحلةتلك التي  Cو Bو Aالخاليا  من بينحدد  - ب     
  )ن 0.75(.من جيل آلخر ، في الحفاظ على ثبات الخبر الوراثي2و 1بين أهمية الظاهرتين الممثلتين في الوثيقتين –4
  
II - بعض الهرمونية المسؤولة عن  اتلياآلف عن شللك

  :مرأة، نقترح المعطيات التاليةلمظاهر التوالد عند ا
تم  ة،بعد تخريب منطقة معينة من وطاء أنثى قرد بالغ* 

نبضة واحدة كل (بكيفية منتظمة  GnRHـحقنها ب
 LHتطور تركيز كل من هرموني  3تمثل الوثيقة). ساعة
وعند  GnRHسفرون في دم هذه األنثى عند حقن والج

منحنى (التوقف عن الحقن مقارنة مع الحالة العادية 
  ).شاهد

وعلى معلوماتك،  3اعتمادا على معطيات الوثيقة – 5
  )ن T. )0,5الفترة  خاللفسر النتائج المحصل عليها 

في الفترة  GnRHفي حالة ما إذا توقف حقن  – 6
، يتم تسجيل نفس التغيرات 5ليوم وا 2الممتدة بين اليوم 

فسر . ، لكن دون حدوث الطمثTالمالحظة خالل الفترة 
  )ن 0,5(.ذلك

  باعتبار المعطيات السابقة ومعلوماتك، حدد اآلليات  – 7
  )ن 1(.خصاباإل في غيابالهرمونية المسؤولة عن حدوث الطمث عند امرأة عادية      

 3الوثيقة 
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 4تمثل الوثيقة . والجسفرون عند امرأة عادية بعد حدوث إخصاب HCGتمت معايرة تركيز كل من هرموني * 
  .نتائج هذه المعايرة

ومعلوماتك، فسر التغيرات المالحظة  4باستعمال معطيات الوثيقة  – 8
  )ن 0.75( .24والجسفرون بعد اليوم  HCGفي تركيز الهرمونين 

تم حقن أنثى قرد في األيام األولى من الحمل بمضادات أجسام * 
  .ظروف ونتائج هذه التجربة 5تبين الوثيقة . HCGد ض
ومعلوماتك، بين كيف يؤدي حقن  5باعتماد معطيات الوثيقة  – 9

إلى ظهور الطمث عند أنثى القرد  HCGمضادات األجسام ضد 
  )ن 0.75( .في األيام األولى من الحمل

  
النساء في األيام  بعضعند إجهاض تلقائي يحدث * 

 .بسبب خلل في إفراز بعض الهرمونات األولى من الحمل
، ذه النساءه بعد معايرة تركيز هرمون الجسفرون عند

خالل األيام األولى  ng/ml 10ال يتعدى  هلوحظ أن تركيز
رغم سالمة البنيات المسؤولة عن إفراز  ،من الحمل

  .هرمون الجسفرون
باعتبار هذا المعطى وبتوظيف المعطيات السابقة،  – 10

  )ن 0.5(.لحدوث هذا النوع من اإلجهاض اقترح سببا
  

III – للحصول على طماطم ذات إنتاجية جيدة تم إنجاز التزاوجين التاليين:  

  ثمار سهلة القطفومنتجة ل Stemphylliumحساسة للطفيلي بين ساللتين من الطماطم، األولى  :التزاوج األول

 .)jointlessغياب صفة (صعبة القطفومنتجة لثمار  Stemphylliumمقاومة للطفيلي والثانية  ،)jointlessصفة ( 
  .ثمار صعبة القطفومنتجة لمقاومة للطفيلي يتكون من نبتات كلها  F1فتم الحصول على جيل 

  )ن 0,75( من نتائج هذا التزاوج؟ تستخلصماذا  – 11

ثمار سهلة القطف ، فتم ومنتجة ل Stemphylliumحساسة للطفيلي ونبتات  F1بين أفراد  : التزاوج الثاني

  :يتكون من  F’2الحصول على الجيل 
  

 4قة الوثي
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  ، سهلة القطفومنتجة لثمار مقاومة للطفيلي من نبتات  % 11 -
  ، صعبة القطفومنتجة لثمار مقاومة للطفيلي من نبتات  % 39 -
  صعبة القطف،ومنتجة لثمار  ، حساسة للطفيليمن نبتات  % 11 -
  .سهلة القطفومنتجة لثمار  ، يليحساسة للطفمن نبتات  % 39  -

  )ن 0,5( .ن؟ علل إجابتكان أم مستقلتاان مرتبطتتهل المورثتان المدروس –أ  – 12
بالنسبة للمورثة المسؤولة عن صفة  nأو  Nاستعمل (أنجز شبكة التزاوج لتفسير نتائج التزاوج الثاني  –ب     

jointless ، وR  أوr  ن 1,25().مقاومة الطفيليبالنسبة للمورثة المسؤولة عن(  
  برز الظاهرة المسؤولة عن ظهور المظاهر الخارجية جديدة التركيب تُأنجز رسوما تخطيطية  – 13

  )ن F’2. )0,5في الجيل        
مقاومة للطفيلي (ات طماطم ذات إنتاجية جيدة تيسمح بالحصول على نب F’2اقترح تزاوجا بين أفراد الجيل  – 14

  )ن 1(.علل إجابتك بشبكة التزاوج. بنسبة كبيرة) هلة القطفثمار سومنتجة ل
 

 
صيب اإلنسان و الحيوان على السواءيلفهم بعض آليات االستجابة . عتبر الزكام مرضا فيروسيا كثير االنتشار، ي

  :، نقترح دراسة المعطيات التاليةالزكام المناعية الموجهة ضد فيروس
تطور تركيز كل من فيروس  7والوثيقة  ،رسما تخطيطيا مبسطا للبنية العامة لفيروس الزكام 6لوثيقة تمثل ا* 

  .لعدوى بهذا الفيروسلومضادات األجسام في دم شخص تعرض  Tcالزكام واللمفاويات القاتلة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )ن 0.5( .علل إجابتك.طبيعة االستجابة المناعية الموجهة ضد فيروس الزكام 7استخرج من الوثيقة  – 1

 )نقط 5(التمرين الثالث 

 6الوثيقة 

 7الوثيقة  
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 :الي نتائج حقن فيروس الزكام لفئران غير ممنعة ضد هذا الفيروس وفق الحالتين التاليتينتيلخص الجدول ال* 

  

  النتائج  الحالة
  .تكاثر فيروس الزكام  .فئران ولدت بدون غدة سعترية ) :أ(الحالة 

ران ولدت بدون غدة سعترية تَم حقنها فئ ) :ب(الحالة 

  .ل ُأخذ من فئران ممنعة ضد نفس فيروس الزكامبمص

توقف تكاثر فيروس الزكام لكنه ال يختفي من 
  .الجسم

  )ن 1( ).ب(و) أ(فسر النتائج المحصل عليها في الحالتين  – 2
  

  :نان التاليتاتَم أخذ لمفاويات من دم شخص ممنع منذ أسابيع ضد فيروس الزكام وُأنجزت عليها التجربت* 
  

  النتائج  التجريبيةالظروف 
خاليا وضع اللمفاويات المذكورة مع  ) :أ(التجربة 

  .تنتمي لنفس الشخصمعفنة بنفس فيروس الزكام 

  .تدمير الخاليا المعفنة من طرف اللمفاويات

وضع اللمفاويات المذكورة مع خاليا  ) :ب(التجربة 

  .معفنة بنفس فيروس الزكام تنتمي لشخص آخر 

  .ا المعفنة عدم تدمير الخالي

  )ن 0,5( ؟)ب(و) أ(كيف تفسر االختالف المالحظ في النتائج المحصل عليها في التجربتين  – 3
  )ن 1,5(.7فسر النتائج الممثلة في الوثيقة باعتبار النتائج الواردة في الجدولين أعاله وبالرجوع لمعلوماتك، – 4
ص مراحل االستجابة المناعية المتدخلة ضد فيروس اعتمادا على ما سبق وعلى مكتسباتك، أنجز خطاطة تلخ – 5

 )ن 1,5( .الزكام
 

Genious
Typewritten text
www.9alami.info

Genious
Typewritten text
www.9alami.info


