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  األسدس األول  

 لثانيالفرض المحروس ا
  

  علوم الحیاة واألرض :المادة
 ریاضیة علوم أولى باكالوریا :المستوى

   ساعات 2: دة اإلنجازم

  

  )ن5(المعارف  استرداد  :األول المكون
I/ ن2( متعدد من االختیار أسئلة(  

 :التالیة  االقتراحاتالصحیح من بین  االقتراحعین 

   
  

  

  

    

  

  

  

II/ ن3( القصیرة اإلجابات أسئلة(  
  :)ن1.5( مایليعرف   - أ

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

......................... .....................................................................................................................................:خاسنتسالا
...........................................................................................................................................................................  

 .)ن1.5(سلوك الصبغیات أثناء الدورة الخلویةبترتبط الوثیقة التالیة    - ب

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ......................  : القسم...............................................................  :االسم ألكامل             

 

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

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

  خطأ  صحیح  :یتمیز انقسام الخلیة الحیوانیة ب
      .غشائي یقسم سیتوبالزم الخلیة إلى نصفینظھور فاصل 

      .وجود كمة قطبیة في كال القطبین
      .وجود نجیمة في كال القطبین

      .اختناق استوائي یظھر خالل المرحلة االستوائیة
 

)L’ADN(الحمض النووي الریبوزي ناقص األوكسجین 
  خطأ  صحیح   

      .واحد یتكون دائما من لولب
      .یتكون من شریطین لھما نفس القطبیة

      .عبارة عن متتالیة ألربع أنواع مختلفة من النیكلیوتیدات
      یتكون من شریطین متعددي البیبتیدات

 

  خطأ  صحیح  النیكلیوتید  
+ األوكسجین ریبوز ناقص سكر + یتركب من فوسفوذھنیات 

  .قاعدة آزوتیة
    

ریبوز ناقص األوكسجین  سكر +یتركب من حمض فوسفوري 
  قاعدة آزوتیة+ 

    

      ریبوز ناقص األوكسجین سكر +یتركب من حمض فوسفوري 
      ھو الوحدة البنیویة للبروتین

 
  خطأ  صحیح  الدورة الخلویةخالل 

      .مرحلة السكون في ADNتتم مضاعفة 
یتم افتراق الصبغیات األبناء على مستوى الجزيء المركزي 

  .ستوائيطور االالخالل 
    

      . طور التركیبفي  صبغي nصبغي إلى  2nتنتقل الخلیة من 
      .مرحلة السكون في qإلى  4qمن  ADNتنتقل كمیة 
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  )ن15( والبیاني الكتابي والتواصل العلمي االستدالل :الثاني المكون
  ن8 :األول التمرین

ذلك نقترح إلبراز . یسمح االنقسام غیر المباشر، عند الكائنات الحیة ثنائیة الصیغة الصبغیة، بانتقال الخبر الوراثي من خلیة ألخرى وبشكل مطابق
  :المعطیات اآلتیة

 
خالل كل دورة خلویة یتضاعف عدد . مرحلة السكون ومرحلة االنقسام غیر المباشر: تتمیز الدورة الخلویة بتعاقب مرحلتین أساسیتین :المعطى األول

نتیجة المالحظة المجھریة  2في نواة خلیة حیوانیة حسب الزمن، وتبین الوثیقة ADNتطور كمیة  1الخالیا نتیجة االنقسام غیر المباشر، تقدم الوثیقة
  .حلتین من الدورة الخلویةلمر

  

  

  

  

  

  

  )ب(و  )أ(وبین العالقة بین ھذا التطور وتغیر مظھر الصبغیات المبین في الشكلین  )1الوثیقة(خالل دورة خلویة  ADNصف تطور كمیة  -1
 )ن2.................(....................................................................................................................................................2للوثیقة

  )ن2n=6 ..........(......)................1.5اعتبر ( 2لوثیقةمن ا )ب (مثل بواسطة رسم تخطیطي، مرفوق باألسماء المناسبة الطور الموالي للشكل  -2

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

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

 
 )ن1.....................................(.................................................الخلویةانطالقا من معطیات ھذا الجدول، حدد، معلال إجابتك، مدة الدورة  -3
  بعد تعریض ADN  أخذت بانتظام عینات من ھذا البساط وتم قیاس ، )أي إصدار إشعاعات ملونة(خالیا البساط الخلوي للتفلور باستعمال ملون خاص

النتائج  3تمثل الوثیقة. شدة التفلور في كل خلیة من خالیا العینات المأخوذة، ثم صنفت الخالیا إلى عدة مجموعات حسب شدة التفلور التي تمیزھا
  .الجزئیة المحصل علیھا

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 )ن1....................(.......................................2 ةقیثولا نم - أ– لكشلا يف ةلثمملا ةلحرملاتلك التي تطابق  Cو  Bو Аحدد من بین الخالیا  -5
  

 

 
 .الخلیةفي نواة  ADNتتناسب شدة التفلور مع كمیة  :ملحوظة

 :ADNتمثل الكمیة العادیة من  35UA أنبعلما  -4
  

 )ن1..(.........ماذا تستنتج؟ Cوالخالیا  Aقارن شدة التفلور بین الخالیا   - أ
حدد من بین فترات الدورة الخلویة الفترة التي تنتمي إلیھا كل من    - ب

 )نC.......................................)...............1.5و  Bو Аالخالیا 
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  ن7: لتمرین الثانيا  
عند بروتین -إلبراز العالقة مورثة. وترتبط كل صفة ببروتین تتحكم في تركیبھ مورثة محددة. تنتقل الصفات الوراثیة عند أفراد نفس النوع عبر األجیال

  :اآلتیةأفراد نوع حیواني، نقترح الدراسات 

  من الصنف الھیمالیي ذات  ةرفاطلون الزغب عند ساللتین من األرانب، ساللة متوحشة ذات مظھر أسود وساللة  فةصلدراسة  :األولىالدراسة

 : مظھر أمھق، نقدم المعطیات اآلتیة

  

  

  

  

. یتم تركیب ھذه الصبغة في عدة مراحل انطالقا من الحمض األمیني التیروزین.یرجع اللون األسود لألرانب إلى صبغة المیالنین الموجودة في الزغب

أصل اللون األسود  2تبین الوثیقة . Dopaمركب الیتدخل في ھذا التركیب عدة أنزیمات من بینھا أنزیم التیروزیناز الضروري لتحول التیروزین إلى 

  :للزغب عند ھذه األرانب

  

  

  

  

  
  )ن3......(.............................................................................................بروتین- ، وضح العالقة صفة2و  1باستغالل معطیات الوثیقتین  -1
  
  3 ةقیثولا تایطعم حرتقن ،يیالمیھلا بنرألا دنع ،طسولا ةرارح ةجردب زانیزوریتلا میزنأل ةیئیزجلا ةینبلا رثأت ببس حیضوتل :الثانیةالدراسة.  

    

  

  

  

 )ن2.(................................رفاطلا لیلحلاو شحوتملا لیلحلا نم لكل خسنتسملا ADN طییخل لباقملا ARNm طییخل تادیتویلكینلا ةیلاتتم طعأ -2
   )ن2.(...................................................طسولا ةرارح ةجردب زانیزوریتلا میزنأل ةیئیزجلا ةینبلا رثأت نع ةلوؤسملا ةرفطلا عقومو ةعیبط ددح -3

  

  

  

  

  

  

  

    

 

وضعھما في وسط درجة  مظھر ھاتین الساللتین من األرانب بعد 1تبین الوثیقة
 .C20°حرارتھ 

 

 

 بالتوفیق


