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 بلة للبرمجةايسمح باستعمال الحاسبة غير الق

 

 )نقط 4(التمرين األول 
 

غير أن الخاليا ال تتوفر إال على كميات ضعيفة  ،ستعمل مباشرة في النشاط الخلوييطاقيا  مصدرا ATPتعتبر جزيئة 

 .يتطلب تجديدها باستمرارمما  ةمن هذه الجزيئ

 .بواسطة التنفس، وكيف يتم استعمالها أثناء التقلص العضلي ATPبين من خالل عرض واضح ومنظم كيف يتم إنتاج 

للتنفس مع إعطاء نواتج هذه بالنسبة اقتصر على المراحل األساسية . ال تضمن عرضك التفاعالت الكيميائية: ملحوظة

 .المراحل

 )نقط 8(: التمرين الثاني
 

 . االصطناعيزهرة ذات جودة عالية وسهلة التسويق يتم اللجوء إلى تقنيتي التهجين واالنتقاء للحصول على نباتات مُ 
 :تقنية التهجين - أ

من . وذات أزهار وردية تزهر عدة مرات في السنة) rosacées(هريات الحصول على زَ  عن نبحث عبر هذه التقنية
 :يينأجل ذلك تم إنجاز التزاوجين اآلت

تزهر عدة مرات  P2تزهر مرة واحدة في السنة وتعطي أزهارا حمراء، وساللة  P1ساللة  بين  :ولاألتزاوج ال •
مكون من نباتات كلها ال تزهر إال مرة واحدة في  F1على جيل  تم الحصولفي السنة وتعطي أزهارا بيضاء، 

 .السنة وتعطي أزهارا وردية

 :على النتائج التالية فتم الحصول F1اللة هجينة مع س P2ساللة  بين :يثانالتزاوج ال •
 نبتة تزهر مرة واحدة في السنة وتعطي أزهارا بيضاء؛ 248 -
 نبتة تزهر مرة واحدة في السنة وتعطي أزهارا وردية؛  253 -
 نبتة تزهر عدة مرات في السنة وتعطي أزهارا بيضاء؛ 249 -
 وردية؛ نبتة تزهر عدة مرات في السنة وتعطي أزهارا 250 -
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 )ن 1,75( .F1، األنماط الوراثية لألبوين وألفراد الجيل إجابتكين األول والثاني حدد، معلال بناء على نتائج التزاوج) 1

 :استعمل الرموز اآلتية
- B  أوb بالنسبة للحليل المسؤول عن اللون األبيض؛ 
- R  أوr بالنسبة للحليل المسؤول عن اللون األحمر؛ 
- I  أوi  احدة في السنة؛مرة و اإلزهاربالنسبة للحليل المسؤول عن 
- M  أوm  عدة مرات في السنةاإلزهار بالنسبة للحليل المسؤول عن. 

 )ن 1,5( .فسر باستعمال شبكة التزاوج نتائج التزاوج الثاني) 2
بين من النباتات التي  تزهر عدة مرات في السنة  وذات أزهار وردية،  مهمةهدف هو الحصول على نسبة الإذا كان ) 3

  )ن 0,75( .ت السابقة كيف يمكن ذلكباعتبار المعطيا
 

 :االصطناعيتقنية االنتقاء  - ب
ه��ذه التقني��ة  نري��د م��ن خ��الل تطبي��ق 

نوع معين من النباتات  على الحصول

 طويل�ة قاتيبس�وذات أزهار المزهرة 

، ونق���دم فيم���ا يل���ي ) ش���مراخ طوي���ل(

 :هذه التقنية تيحلمر

 :المرحلة األولى •

النبات�ات بذور نوع مع�ين م�ن  زرعت

عل��ى جماع��ة  ف��تم الحص��ول  لمزه��رةا

نت�ائج  جانب�هيمث�ل المبي�ان . G1  أولى

 لط����ول س����ويقات القي����اس اإلحي����ائي

 .هذه الجماعة أزهار

 
 
 

يصعب تسويقها لقصر  G1نظرا لكون أغلب األزهار المحصل عليها في الجماعة األولى : ثانيةالمرحلة ال •

على جماعة ثانية  وتم الحصوللإلخصاب الذاتي  اوإخضاعه 75cm-70 )الفئة( القسم نباتات  تم انتقاء ويقاتها،سُ 

G2 . النتائج المحصل عليها اآلتييعطي الجدول: 

 
 ) cm( طول السويقات بـ 

 عدد األزهار
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 cmطول السويقات بـ 

 73 68 63 58 53 48 )وسط الفئات(

 عدد األزهار
 55 88 150 88 68 40 )التردد(

 
σ ] X  + :حدد المنوال، واحسب المعدل الحسابي واالنحراف النمطي المعياري ومجال الثقة) 4 - σ,  X  )ن 1,25( ] 

: نعطي صيغة االنحراف المعياري
( )
∑

∑ −
=

fi
Xxifii

1

2

σ 

بواسطة مضلع الترددات، ثم ضع عليه كل من المنوال، والمعدل  مثل على ورقة تحريرك نتائج هذا االنتقاء) 5

 )ن 1,25(. الحسابي واالنحراف النمطي المعياري ومجال الثقة

 )ن 1.5(.   أن االنتقاء فعال G2و  G1ن من خالل مقارنة المنوال ومجال الثقة عند الجماعتين بي) 6

 
)نقط 4(مرين الثالث تال  

 
لتع��رف آلي��ة اس��تجابة الجه��از . م��ن المعل��وم، أن م��رض الس��يدا ال يظه��ر عن��د الش��خص إال بع��د م��دة معين��ة م��ن إص��ابته  

 :ما قبل السيدا، نقترح المعطيات اآلتيةأثناء فترة  VIHالمناعي إثر اإلصابة بفيروس  
تب��ين . خ��الل فت��رة م��ا قب��ل الس��يدا، الت��ي تل��ي اإلص��ابة ب��الفيروس، يظ��ل الجه��از المن��اعي للش��خص المص��اب نش��يطا •

 .وتطور االستجابة المناعية الموجهة ضده) في البالزما VIHكمية (تطور كل من الحمولة الفيروسية  1الوثيقة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )ن 0,5(. ما يبين تنشيط الجهاز المناعي عند الشخص المصاب 1الوثيقة استخرج من  )1

 1الوثيقة  
 

:العناصر  
كمية (الحمولة الفيروسية : (            ) 1

)الفيروس في البالزما  
تركيز مضادات األجسام (            ):  2

 .في البالزما VIHضد 
استجابة اللمفاويات القاتلة (            ):  3

LTc ) كميةLTc  في الدم الموجهة ضد
 ).VIHمعفنة بـ الخاليا ال

 

 الشهور بعد اإلصابة اإلصابة

UA العناصر تغير العناصر بـ:  
كمية (الحمولة الفيروسية : (            ) 1

)الفيروس في البالزما  
تركيز مضادات األجسام (            ):  2

 .في البالزما VIHضد 
استجابة اللمفاويات القاتلة (            ):  3

LTc ) كميةLTc  في الدم الموجهة ضد
 ).VIHالخاليا المعفنة بـ 

:العناصر  
كمية (الحمولة الفيروسية : (             ) 1

)الفيروس في البالزما  
تركيز مضادات األجسام (             ):  2

 .في البالزما VIHضد 
استجابة اللمفاويات القاتلة (             ):  3

Tc ) كميةLTc في الدم الموجهة ضد 
 ).VIHالخاليا المعفنة بـ 
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 .وحقن محتواه داخلها T4على غشاء اللمفاوية  VIH فيروستثبيت  2تبين الوثيقة  •
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 T4لمفاوي���ة داخ���ل  VIHم���ن أج���ل تتب���ع تك���اثر في���روس  •

(LT4)  20لمفاويات خالل ال، ُحضنت هذهmin في وسطين 
ب���ه مض���ادات أجس���ام نوعي���ة للمس���تقبل  1الوس���ط  ،مختلف���ين

CD4 ب���ه مض���ادات أجس���ام غي���ر نوعي���ة له���ذا  2، والوس���ط
ذي ناس�خ  VIHبعد ذلك أضيف للوسطين في�روس . المستقبل

نتائج تتبع قياس كمي�ة  3 تبين الوثيقة.  )أنزيم( عكسي موسوم
   .في الوسطين T4 هذا األنزيم داخل اللمفاويات

 
، النت��ائج الممثل��ة ف��ي  2فس��ر، بتوظي��ف معطي��ات الوثيق��ة ) 2

 )ن 1,5(. 3ة الوثيق
الحامل����ة للمس����تقبل ( T4 علم����ا أن ك����ال م����ن اللمفاوي����ات) 3

CD4 ( و ،T8 ) الحامل�����ة للمس�����تقبلCD8( والبلعمي�����ات ،
، وبن��اء  VIHتت��دخل ف��ي االس��تجابة المناعي��ة ض��د في��روس 

، فس���ر آلي���ة االس���تجابة 3و  2و  1عل���ى معطي���ات الوث���ائق 
    )ن 2(. خالل فترة ما قبل السيدا VIHالمناعية ضد فيروس 

 

 

 
2الوثيقة   

ARN الفيروسي 

VIH 
LT4 

LT4 VIH 

  CD4مستقبل 

  GP120بروتيين 

 الناسخ العكسي

 

  

3الوثيقة   

 UAكمية الناسخ العكسي بـ 

األيام بعد 
 التعفن

بعد الحضن : 2الوسط 
بوجود مضادات أجسام 

 CD4غير نوعية لـ 

بعد الحضن : 1الوسط 
بوجود مضادات أجسام 

 CD4نوعية لـ 

يعكس ارتفاع كمية األنزيم تكاثر : ملحوظة
 T4داخل اللمفاوية  VIHفيروس 
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 )نقط 4(التمرين الرابع 
 

 ،وتمتد على طول آالف الكيلومترات ،جبلية في العالم، توجد بين الهند وأوراسياال السالسلأكبر  منالهيماليا  تبرتع

نتجت هذه السلسلة عن زحف الصفيحة الصخرية الهندية في اتجاه الشمال نحو . وتعد من بين سالسل االصطدام

 ف بعض البنيات التكتونية والصخرية المميزة لهذه لتعر. محيطيالمجال المما أدى إلى انغالق  ،صفيحة أوراسيا

 ومراحل السلسلة وتحديد ظروف

 :تشكلها نقدم المعطيات التالية

مقطع���������ا  1تب���������ين الوثيق���������ة  -

جب�����ال  ف�����ي سلس�����لة جيولوجي�����ا

 .الهيماليا

هذا المقطع  استخرج من )1

التكتونية والصخرية  الخصائص 

 )ن 1( .لسلسلة جبال الهيماليا

 

 
 
 
 
صخور المركب األوفيوليتي معادن مؤشرة تمكن من تحديد ظروف الضغط ودرجة الحرارة التي كانت سائدة تتضمن  -

 مجهرية للميتاغابرو  دقيقةصفيحة )) أ ( الشكل ( 2تعطي الوثيقة . خالل بعض مراحل تشكل هذه السلسلة الجبلية

(métagabbro) وهو نوع م�ن ،

الص������خور المتحول������ة المكون������ة 

وليتي، الناتجة ع�ن للمركب األوفي

ص���خرة تنتم���ي (تح���ول الغ���ابرو 

يعط�ي الش�كل ). للقشرة المحيطية

م���ن نف���س الوثيق���ة ص���فيحة ) ب(

 .دقيقة لصخرة الغابرو

 
 

1الوثيقة   

SW NE MFT  خياطة
Tsangpo MBT MCT 

Moho 

 قشرة قارية مشوهة ومتحولة

 قاعدة من القشرة القارية

علويرداء   

  MFT, MBT, MCT: تراكبات

 رواسب بحرية
 أوفيوليت

الكرانيتية بلوتون من الصخور   

2الوثيقة   
 

Pl :     ،بالجيوكالزPx: بيروكسين   ،   Gl: كلوكوفان  ،    J:  جادييت 

) ب( الشكل ) أ ( الشكل   
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مجاالت استقرار بعض المعادن المؤشرة التي تدخل في  3درجة الحرارة المبين في الوثيقة  - يعطي مبيان الضغط -

 .تركيب الصخور المتحولة المتواجدة في السالسل الجبلية الحديثة

 

A :س�����تقرار التجم�����ع المع�����دني مج�����ال ا
 بالجيوكالز؛+ أكتينوت + كلوريت 

B : مج�����ال اس�����تقرار التجم�����ع المع�����دني
 بالجيوكالز؛+ كليكوفان 

C : مج�����ال اس�����تقرار التجم�����ع المع�����دني
 جادييت؛+ كلوكوفان  

D : مجال استقرار التجمع المعدني 
 .كلوكوفان -/+جادييت  + بجادي 

 
ف��ي  تغي��ر درج��ة الح��رارة الس��عيرية : ) أ( 

 مناطق الطمر؛
مع������دل تغي������ر درج������ة الح������رارة  ): ب(

 السعيرية؛
تغي��ر درج��ة الح��رارة الس��عيرية ف��ي  : )ج(

 مناطق االصطدام؛
 
 

ظ���روف ومنطق���ة تك���ون  3ق���ارن ب���ين التركي���ب العي���داني للص���فيحتين ال���دقيقتين، واس���تخرج م���ن مبي���ان الوثيق���ة ) 2

 )ن 1(. الميتاغابرو

 )ن 2 ( .سلسلة جبال الهيمالياحدد، معلال إجابتك، مراحل تشكل  3و 2و  1 الوثائقانطالقا من معطيات  )3

 
   

 

 

 C°درجة الحرارة بـ 

الضغط  )ب ( 
بـ 

GPa 

العمق 
 kmبـ 

 )ج( 

 )أ( 

 3الوثيقة 




