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التمرين األول ( 4نقط)
تتميز سالسل االصلداا باستسطاا خطر ش هطا علط الظطوف اليي ييزااييطة التط دت للط تلطهذ طلس الس سطذ
بظهط ش
اليبلية .من بين لس الصر ش المتتاليطة التو ليطة :شيسلت  -ميكاشيسلت – غنلاي التط ت تهط علط الومط
الميكماتيت اللي اله عل الو قة بين الكرانيت األناتيكتي فالصر ش الميافش له.
من خ ل نص فاضح فم ظم:
 عرف ك من س سذ االخا ا فالصر ش المتو لة فالهوانيت األناتيهت ؛( 5.1ن) حاد ب ية كذ من الليست فالميهاهيست فالغ ااس مبرزا كيف تتغيو الراخيا الب ي اة ع االنتقال من خرو للدخوى؛ ( 5..1ن)
 وضح كيف تلهلت لس المتتالية التو لية فالميهماتيت فالهوانيطت األنطاتيهت يط م طا ا االخطا ا ف لطط انا قطامن خر ش القلو القاشاة 5..1( .ن)

التمرين الثاني ( 5..1نقاة)
الفوسفوكرياتين ) (PCمادة تستعمل في التقلص العضلي إذ تمكن من تزويد العضلة ،في بداية التمرين العضلي ،بالطاقة
الالزمة لهذا التقلص (طريقة سريعة ال هوائية) .لتحديد العالقة بين
تركيز  ATPو  PCبـ  mmolفي كل
 kgمن الكتلة الجافة للعضلة
 PCوالتقلص العضلي نقدم المعطيات اآلتية:
 تمتت مطالبتة رياضتي بالقيتام بتمتارين ةضتلية متزايتدة الدتتدة.
بعد  5دقائق من كتل تمترين ةضتلي ختذت ةينتة متن العضتلة
رباةيتتة التتر ) (quadricepsوتمتتت معتتايرة تركيتتز كتتل متتن
الفوستتفوكرياتين ) (PCو ATPفتتي كتتل ةينتتة .تمثتتل الوثيقتتة 1
صتتلة فتتي حالتتة راحتتة ،وبعتتد كتتل تمتترين متتن هتتذ
النتتتائ المح َّ
التمارين.
الوثيقة 1
 .1صف تطور تركيز كل من الفوسفوكرياتين ف.ATP
ماذا تستنتج؟ ( 5,.1ن)
 ةند رياضي آخر ،تم قيا كمية  O2المستهلك ونستبة
الفوستفوكرياتين ) (PCالمتواجتد فتتي مستتول العضتتلة،
وذلك خالل تمرين رياضي متوسط الددة (ثني وبسط
الركبتتتتة ختتتتالل  6دقتتتتائق) .تمثتتتتل الوثيقتتتتة  2النتتتتتائ
المحصلة.
 .2أ .صف التطور المتزامن لكل من كمية ثنائي األوكسجين
المستهلك ،ونسبة الفوسفوكرياتين في العضلة خالل هذا
التمرين العضلي 5,.1( .ن)
ب .ةلما ن تجديد  PCيتطلب  ،ATPاقترح ،معلال إجابتك،
فرضية لتفسير التطور المتزامن المبين في الوثيقة .2
( 5,.1ن)
الوثيقة 2
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 تمثل الوثيقة  3العالقة بين كل من التنف والمسلك الالهوائي للفوسفوكرياتين وتقلص اللييف العضلي (تم االقتصار
ةلى ثالث مراحل من دورة التقلص العضلي):
ATP

O2

انتشار

C

C

ATP
ATP

خييط األكتين
ADP + Pi
خييط الميوزين
حمض
بيروفيك

ADP

PC

انتشار

PC

ADP
تحرك خييط األكتين
نحو مركز الساركومير

االنتشار :انتقال المادة من الوسط األكثر تركيزا إلى الوسط األقل تركيزا Pi

الوثيقة 3
 .3انطالقا من استغالل هذ الوثيقة:
أ .بين كيف تتم حلمأة جزيئة  ATPإلى  ADP + Piفتي مستتول اللييتف العضتلي ،وكيفف يتتم َّكن هتذا اللييتف متن
التقلص 5( .ن)
ب .وضفح العالقتتة بتتين الفوستتفوكرياتين واستتتهالك ثنتتائي األوكستتجين الممثلتتة فتتي الوثيقتتة  .للتأكتتد متتن الفرضتتية
المقترحة (السؤال  2ب) 5( .ن)
 = Cكرياتين

التمرين الثالث ( 1نقط)
يتميز نبات الفجل بأدكال متنوةة وبدرة ذات لوان مختلفة .للكدف ةن كيفية انتقال هذ الصفات الوراثية تم إنجاز
التزاوجات اآلتية:
التزاوج األول :بين نبتة ذات دكل كروي ونبتة ذات دكل طويل .ةطى هذا التزاوج جيال وال  F1جميع فراد لهم دكل
بيضوي.
التزاوج الثاني :بين فراد الجيل  ،F1ةطى هذا التزاوج النتائ
الممثلة في الوثيقة .1
 .1ماذا تستنتج من نتائ التزاوج األول ؟ ( 5,1ن)
 .2ةط التفسير الصبغي لنتائ التزاوج األول والثاني
مستعينا بدبكة التزاوج .( .ن)
(ارمز للحليل المسؤول ةن الدكل الكروي بـ  Gو  ،gوللحليل
المسؤول ةن الدكل طويل بـ  Lو .)l

األبوان(F1 × F1) :

×
فجل بيضوي

فجل بيضوي

الجيل الثاني F2

التزاوج الثالث :بين ساللتين تختلفان في الدكل واللون :ساللة
ذات دكل طويل وبيضاء ،وساللة ذات دكل كروي وحمتراء.
 25%فجل
 50%فجل
 25%فجل
ةطتتى هتتذا التتتزاوج جتتيال  F1جميتتع فتتراد بدتتكل بيضتتوي
بيضوي
كروي
طويل
ولون وردي.
الوثيقة 1
 .3أ .ماذا تستنتج من نتائ التزاوج الثالث؟ ()5,1
ب .ةلما ن المورثتين المسؤولتين ةن دكل ولون الفجل مستقلتان ،أعط التفسير الصبغي لنتيجة هذا التزاوج 5,1( .ن)
(ارمز للحليل المسؤول ةن اللون األبيض بـ  Bو  ،bوللحليل المسؤول ةن اللون األحمر بـ  Rو .)r
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التزاوج الرابع :بين فراد بدكل طويل ولون وردي و فراد بدكل بيضوي ولون وردي .ةطى هذا التزاوج نباتات فجل
ذات مظاهر خارجية مختلفة وموزةة كما هو مبين في الوثيقة .2

الوثيقة 2

ا فدبيض
 51يي
ا فدحمو
 51يي
 55يي بيض اا ففشتاا

 5.يي بيض اا فدحمو
 51يي بيض اا فدبيض
ا ففشتاا
 5.يي

 .0أعط التفسير الصبغي لنتيجة هذا التزاوج مستعينا بدبكة التزاوج 5,1( .ن)

التمرين الرابع ( 4نقط)
 موض "  " Charcot-Marie-Tooth de type 4Aموض فشاث اتوتب ع ه ضم ش عضل فخلذ اصيب األعصاب
الوسية الموتباة ب هااا األ وا نتيية ت ميو ال راعين المويط باألليا الوصبية .تمثذ ال ثيقة اآلتية هيو نسب
عايلة بوض ديوات ا مصاب ن بهلا الموض:
I
1
2
 .1حاد كيفية انتقال لا المطوض ثطم دعطط الط مط الط شاث ل يطوات II4
ف  III2ف  III3ف .III4عل لجابتط 5,.1( .ن)
(استومذ الومزان  Tف  tللتوبيو عن حليل الم شثة المسطوفلة عطن
II
1
2
3
4
5
لا الموض).
 .2علما دن السي  II5غيو ناقلة للموض (غيو حامذ للوليذ المسطوفل
III
عن الموض):
1
2
3
4
5 6
أ .حللاد احتمططال لنيابه طا لفططوت ناقططذ للمططوض فاحتمططال لنيابه طا لفططوت
مططواض لثططو افاجهطططا بالسططي  II4معلللال لطططط بلططبهة التطططزاف .
IV 1
2
3
4
5
( 5,.1ن)
امرأة سليمة
رجل سليم
ب .بَللي،ن باعتمططات هططبهة التططزاف دن افا األقططاشب بْططينْ III2
ف III3اْويططم مططن احتمططال نقططذ ططلا المططوض فاحتمططال لخططابة
امرأة مصابة
رجل مصاب
األب اء به 5,.1( .ن)
زواج األقارب
 تقطط ش نسططبة احتمططال ا خططابة بهططلا المططوض ع طط لحطط ى سططاك ا
دفشفبا بـ  1حاال يط كطذ  100 000نسطمة .باعتبطاش دن السطاك ة
مت اانة.
 .3أ .احسب توتتي الوليلين  Tف  5,.1( .tن)
ب .احسب توتت األيوات مرتلف االقتوان ال اقلين للموض 5,1( .ن)

التمرين الخام

( 5..1نقاة)

قصد تعرف بعض جوانب االستجابة المناةية النوةية نقترح المعطيات اآلتية:
 ا ج عل مست ى غلاء ييوفس الزكا بوفتين اسم  HAا ْمه ه من التثبت عل الهواا الومواء فالتسبب ي
تله ا .لتوو كيف تتم الو فى ن ْوفن حي انا بفيوفس الزكا عن واا االست لاق فبو ث ثة داا نخخل لمفافاا من
واله فنوض ها خ ل ع داا ي فساين اقتياتيين مرتلفين .تبوا التيوبتان  .ف 5ي ال ثيقة  5الموايا
التيوابية فال تايج الم ْوصَّلة (التيوبة  5تيوبة ها ).
التجربة 3
التجربة 2
التجربة 1
نعم
نعم
ال
استنشاق فيروس الزكام
وسط اقتياتي +
وسط اقتياتي  +اللمفاويات وسط اقتياتي  +اللمفاويات
أوساط الزرع
اللمفاويات
 +فيرو الزكام
 +فيرو الزكام
نرشح أوساط الزرع ونضع السائل المستخلص في تماس مع الكريات الحمراء ،ونالحظ بالمجهر
غياب التلكد
غياب التلكد
تلكد
مالحظة الكريات الحمراء
الوثيقة 1
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بعد ةملية الحضن ،مكن تحليل وساط الزرع من الكدف ةن تواجد اللمفاويات  Bفي األوساط الثالثة ،وةن تواجد
البلزميات بعدد كبير في وسطي التجربتين  .و  ،5كما تم الكدف ةن تواجد البلزميات في مستول األسناخ الرئوية لهذا
الحيوان.
 .1قارن بين هذ التجارب ،واستنتج طبيعة االستجابة المناةية المتدخلة ،وحدد الدرط الضروري لحدوثها 5,.1( .ن)
 لتحديد العالقة بين اللمفاويات  Bوالبلزميات ،تمكن الباحثون ،باةتماد تقنيات حديثة ،من التتبع المبادر لساللة من
هذ الخاليا المناةية في طحال فأر بعد تعفن هذا الحيوان بأحد الجراثيم المسببة للمالريا (الطحال ةضو لمفاوي
تلتقي فيه اللمفاويات  Bو  Tالناضجة) .تقدم الوثيقة  2النتائ المحصَّلة:
تركيز مضادات األجسام ضد
المالريا بـ UA
- 10

عدد البلزميات بالمليون

عدد اللمفاويات  Bبالمليون
300-

80200-

60-1

40-

100-

20-0.1

׀
90

الزمن باأليام

׀
׀
׀
׀
10 25 45 75

׀
5

الشكل ( أ )

الوثيقة 2

׀
0
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׀
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الزمن باأليام

عدوى

׀
10

׀
5

الشكل ( ب )

׀
0

0-

عدوى

 .4صف التطور المتزامن لكل من البلزميات ومضادات األجسام (الدكل ) ،ثم حدد معلال إجابتك العالقة الممكنة
بينهما 5( .ن)
 .3بتوظيف مكتسباتك ،فسر التغير الحاصل في ةدد كل من اللمفاويات  Bوالبلزميات (الدكالن وب) في بداية
العدول واليوم الخام واليوم العادر واليوم الخام والعدرين 5( .ن)
 توجد ةلى ستط فيترو الزكتام محتددات
مستضادية من بينها الكليكتوبروتيين .HA
يعد هذا المحدد المستضادي المستؤول ةتن
تثبيتتتت الفيتتترو ةلتتتتى مستتتتقبل دتتتتائي
للخليتتة الهتتدف .توضتت الوثيقتتة  5طريقتتة
تطفتتل فيتترو الزكتتام ةلتتى الخليتتة الهتتدف
(الدتتكل ) ،وكيفيتتة تتتدخل مضتتاد األجستتام
ضتتد  HAختتالل االستتتجابة المناةيتتة ذات
المسلك الخلطي (الدكل ب).
 .2بفففين متتتن ختتتالل معطيتتتات الوثيقتتتة  3آليتتتة
تعتترف فيتترو الزكتتام ةلتتى الخليتتة الهتدف،
وكيتتتف تتتتتدخل مضتتتادات األجستتتام النوةيتتتة
للحد من تكاثر هذا الفيرو  5,1( .ن)
 .5اةتمتتتتادا ةلتتتتى المعطيتتتتات الستتتتابقة لخففففص
بواستتتتطة خطاطتتتتة مبستتتتطة مراحتتتتل هتتتتذ
االستجابة المناةية 0 5( .ن)

الشكل ( أ )
HA

مضاد أجسام ضد
HA

الشكل ( ب )

مستقبل غشائي
غشاء
سيتوبالزمي
خلية هدف
مستقبل
غشائي

دخول الفيروس إلى الخلية
بواسطة ظاهرة االبتالع
تكاثر الفيروس وتحريره من
طرف الخلية المعفنة ليتطفل
على خاليا أخرى

الوثيقة 3

(انتهى)

خلية هدف

