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  األسدس األول  

 الفرض المحروس األول
06/04/2016  

  علوم الحیاة واألرض :المادة
 فیزیائیة علوم :مسلك

  ساعات 2: دة اإلنجازم
  
  

  )ن5(المعارف  استرداد  :األول المكون
I-  ن1( :مایليعرف(  

.................................................................... ..............................................................................................:تقنیة إنتاج غاز المیثان
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................. ...............................................................................:اد العضويتقنیة إنتاج السم
.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 

II-   ن2( :التالیة  االقتراحاتالصحیح من بین  االقتراحعین( 

    

  

  

  

  

  

  

III-  
 
 )ن0.5( .ایجابیین الستعمال تقنیة الترمیدُاذكر أثرین  – 1

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................... .............................................          

   )ن0.5( .العمومیةأثرین سلبیین للمواد الملوثة الناتجة عن المطارح ُاذكر  – 2
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................  

  
IV-  ن1( ".خطأ"أو" صحیح"كل اقتراح من االقتراحات اآلتیة،  اكتب أمام( 

  
  .....................المد األسود ھو انتشار النفایات السامة على الساحل .أ 

  .....................الطاقة الجیوحراریة في الھواء عن استعمال) الحراري لالحتباسالمسببة (ینتج االرتفاع المفرط لتركیز غازات الدفیئة  .ب

  .....................عالج األورام السرطانیةفي اإلشعاعات النوویة حالیا ستعمل ت .ج

  ......................التتسبب في االحتباس الحراريكونھا بین أسباب الحماسة للطاقة النوویة  من .د

  

  

 تعاد ھذه الورقة مع ورقة التحریر بعد اإلجابة عن األسئلة :ملحوظة

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

 األوزون نتیجة تفاعلیدمر  صحیح خطأ
 .ثنائي أوكسید الكربون مع األوزون  

 .الغازات المحتویة على الكبریت مع األوزون  

 .الغازات المحتویة على  األزوت مع األوزون  

 .المواد المحتویة على الكلور مع األوزون  

 

 ینتج التلوث الفالحي عن صحیح خطأ
 .استعمال السماد العضوي  

 .استعمال روث البھائم  

 .استعمال السماد الكیمیائي  

 .استعمال المخلفات الفالحیة  

أخط   التخاصب ظاھرة بیولوجیة تحدث بالبحیرات إثر صحیح 
 .موت األسماك نتیجة نقص األوكسجین  

 .والمتعضیات المجھریةاغتناء الوسط باألسماك   

 .تكاثر مفرط للطحالب على السطح  

 .نشاط التركیب الضوئي في العمق  

 

 تلوث األوساط المائیة صحیح خطأ
 .كل تغیر في الخاصیات الفیزیائیة للماء  

 .كل تغیر في الخاصیات الكیمیائیة للماء  

 .كل تغیر في الطعم أو الرائحة  

 .الخاصیات الفیزیائیة  والكیمیائیة والبیولوجیة للماءكل تغیر في   
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  )ن15( والبیاني الكتابي والتواصل العلمي االستدالل :الثاني المكون
  ن9 :األول التمرین

   :التالیة معطیاتالنقترح استثمار انتقال بعض الصفات الوراثیة للكشف عن كیفیة . أداة تجریبیة أساسیة لدراسة انتقال الصفات الوراثیة ذبابة الخلتعتبر 

I- الخریطة الصبغیة عند كل من أنثى وذكر ذبابة الخل 1الوثیقة  تمثل. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

II- حالة الھجونة األحادیة: 
 

  :جیال مكونا منھذا التزاوج  أعطى. نثى بأجنحة عادیة وذكر بأجنحة عادیةبین أ :التزاوج األول◘ 
   فردا بأجنحة عادیة؛ 310+ 
  .معقوفةفردا بأجنحة  101+ 
  :جیال مكونا منھذا التزاوج  أعطى. قصیرنثى بزغب قصیر وذكر بزغب بین أ :الثانيالتزاوج ◘ 
   ؛زغب قصیرفردا ب 242+ 
  .زغب عاديفردا ب 120+ 
  
   )ن3(............................................................................................................فسر نتائج التزاوجین األول والثاني مستعینا بشبكة التزاوج -2
  
  
  
  
  

III-  حالة الھجونة الثنائیة: 
  
یتكون   F1وذكور ذوي جسم قصیر وعیون حمراء، أعطى جیالإناث ذات جسم عاد وعیون بیضاء : بین ساللتین نقیتین من ذبابات الخل :التزاوج األول◘ 
  :من

 50% من اإلناث بجسم عاد وعیون حمراء ؛  
 50% من الذكور بجسم عاد وعیون بیضاء.  

  .Yمثیل على الصبغي  الذي لیس لھ Xنشیر إلى أن المورثة المسؤولة عن قّد الجسم  محمولة على جزء الصبغي 
  

 )ن 1.75(................................................................................................................................ماذا تستنتج من نتیجة التزاوج األول؟ -3

  )ن 1.25(..................................................................................................................فّسر نتائج التزاوج األول مستعینا بشبكة التزاوج -4

  
  
  
  

  :یتكون من F’2وذكور ذوي جسم قصیر وعیون بیضاء أعطى جیال  F1بین إناث من  :التزاوج الثاني◘ 
 497  ذبابة خل بجسم عاد وعیون بیضاء؛ 
 19 ذبابة خل بجسم عاد وعیون حمراء؛ 
 472 ذبابة خل بجسم قصیر وعیون حمراء؛ 
 12 ذبابة خل بجسم قصیر وعیون بیضاء. 

  )ن 1cMg = 1cm.(.............................................................)1: استعمل السلم اآلتي(باستثمار نتائج التزاوج الثاني أنجز الخریطة العاملیة  -5

  :استعمل الرموز اآلتیة

Cu+  و Cu ؛ شكل األجنحةعن  ةالمسؤولللتعبیر عن حلیلي المورثة  Sb+  وSb  شكل الزغبعن  ةالمسؤولللتعبیر عن حلیلي المورثة.  

  :استعمل الرموز اآلتیة

N  و n ؛قّد الجسم  عن  ةالمسؤولللتعبیر عن حلیلي المورثة  R  وr  لون العیون  عن  ةالمسؤولللتعبیر عن حلیلي المورثة.  

 

 

 

 

 

 

 1الوثیقة 

 

 

  

  )أ(الشكل 

 

 

 
 

 )ب(الشكل 

 : 1على الوثیقة باعتمادك  -1
 

 )ن1(.............................. ).ب(والشكل ) أ(حّدد جنس ذبابتي الشكل   - أ
 

 )ن1(......................... .استخرج الصیغة الصبغیة المناسبة لكل ذبابة  - ب
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  ن6: التمرین الثاني
، تھدیدا حقیقیا یتجلى في إمكانیة انغمارھا )جزر المالدیف بالمحیط الھندي كمثال(تعرف بعض مناطق الكرة األرضیة ذات ارتفاع ضعیف عن سطح البحر 

  :للكشف عن األسباب المؤدیة إلى ذلك، نقترح دراسة واستثمار المعطیات التالیة. بالماء

  :)2الشكل (ومساحتھا الحالیة  )1الشكل (ألف سنة  21بل قمساحة الكتلة الجلیدیة في القطب الشمالي للكرة األرضیة  1تمثل الوثیقة 

  

  

  

  

  

  

  

  .النتائج المحصل علیھا 2تبین الوثیقة و، 1700في الغالف الجوي لألرض ودرجة حرارة األرض منذ سنة  CO2تم تتبع تطور كل من نسبة 

 

 

 

 

 

)ن1.5(...................................................................................................................................، ماذا تستنتج؟2حلل معطیات الوثیقة  -2  

)ن1.5(.....................اعتمادا على المعطیات السابقة وعلى معارفك، فسر الظاھرة المسؤولة عن تھدید بعض مناطق الكرة األرضیة باالنغمار بالماء -3  

سنویا في الغالف  CO2 من Gigatonnes 20تحریر حوالي  )....بترول، فحم حجري، غاز طبیعي(من طرف اإلنسان ینتج عن استعمال المحروقات 
       حوالي CO2تخزن المحیطات من ھذه الكمیة اإلجمالیة من  .نتیجة احتراق الغابات CO2من  Gigatonnes 3.6الجوي، یضاف إلى ذلك تحریر حوالي 

Gigatonnes 8  على شكلCO2  مذاب في الماء، مما یساھم في الحفاظ على التوازن الطبیعي لنسبةCO2 في الغالف الجوي.  
  . المذاب في الماء ودرجة حرارة الماء بداللة الزمن CO2النتائج المسجلة حول تطور كمیة  3 تبین الوثیقة

 
 

 

 

 

 

 

  )ن2(.....................................في الغالف الجوي CO2ظ على توازن نسبة االمحیطات في الحففسر العالقة بین ارتفاع درجة حرارة األرض ودور  -4

 بالتوفیق

 

، حدد سبب تھدید بعض مناطق الكرة 1اعتمادا على معطیات الوثیقة  -1

 )ن1(.........................................................األرضیة باالنغمار بالماء

 

 


