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  :ـــادةــــالمــــ علوم الحياة واألرض   :المعامل 7 

 
 مدة 3 

 )ة(الشعـــــب بية مسلك علوم الحياة واألرضتجريشعبة العلوم ال  :اإلنجاز
  :أو المسلك  

    

 االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا
 2009 االستدراكية دورة ال

 الموضوع
 

 

 
 )نقط 4(التمرين األول 

 
الكرانيت (سل جبال االصطدام باستسطاح نوعين من الصخور الكرانيتية تتميز بعض السالسل الجبلية مثل سال

 .بجوار الصخور المتحولة) ساسياألناتيكتي والكرانيت االندِ 
تطرق في . المجاورة لها لةالعالقة بين الصخور الكرانيتية والصخور المتحوِّ  ،ممن خالل عرض واضح ومنظّ  ،نبيّ 

 :عرضك للنقط التالية
 تعريف األناتيكتية والتحول؛  -
 ن كل من الكرانيت األناتيكتي والكرانيت االندساسي؛ تحديد ظروف تكوّ  -
 .الصخور المجاورة لهعلى الكرانيت االندساسي  تأثيرإبراز  -

 
 )نقط 6(التمرين الثاني 

 
شرين أن المورثات تتموضع على الصبغيات، وأن كل صبغي يتوفر على افترض الباحثون في بداية القرن الع

لتفسير كيفية انتقال بعض الصفات الوراثية وفق هذه الفرضية نقترح التجارب اآلتية . نة من المورثاتتشكيلة معيّ 
 .الخل اتعند ذباب

 
 :السلسلة التجريبية األولى

وعيون بُنّية  (rayé) ساللة متوحشة ذات جسم مخطط ،)Drosophiles(بين ساللتين من ذبابات الخل : التزاوج األول
(brunes) أعطى هذا التزاوج جيال أوال . وساللة طافرة ذات جسم أسود وعيون حمراءFR1R  ّن من ذبابات خل يتكو

 .بمظهر متوحش
 :اآلتية ببالنس F’R2Rأعطى هذا التزاوج جيال . وذبابة خل ذكر ثنائية التنحي FR1Rبين أنثى من أفراد  : التزاوج الثاني

 من ذبابات خل بجسم أسود وعيون بنية؛ 4,5% -
 من ذبابات خل بجسم أسود وعيون حمراء؛ 45,5% -
 من ذبابات خل بجسم مخطط وعيون بنية؛ 45,5% -
 .من ذبابات خل بجسم مخطط وعيون حمراء 4,5% -

 
 :السلسلة التجريبية الثانية

 مستعرضةشة ذات عيون بنية وأجنحة بعروق وحِّ تَ لة مُ بين ذبابة خل أنثى من سال: التزاوج األول
(transversales)،  أعطى .  مستعرضةوذبابة خل ذكر من ساللة طافرة ذات عيون حمراء وأجنحة بدون عروق

 .شخل بمظهر متوحِّ  اتن من ذبابيتكوّ  FR1Rهذا التزاوج جيال أوال 
 F’R2Rأعطى هذا التزاوج جيال . ة خل أنثى ثنائية التنحيوذباب FR1Rتم بين ذبابة خل ذكر من أفراد : التزاوج الثاني
 :بالنسب التالية

 ؛مستعرضةوأجنحة بعروق  من ذبابات خل إناث بعيون بنية 25% -
 ؛مستعرضةمن ذبابات خل إناث بعيون حمراء وأجنحة بعروق  25% -
 ؛مستعرضةمن ذبابات خل ذكور بعيون بنية وأجنحة بدون عروق  25% -
 .ستعرضةمات خل ذكور بعيون حمراء وأجنحة بدون عروق من ذباب 25% -
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زوجا  2، وتعطي الوثيقة xوعلى الصبغي الجنسي  2مواقع المورثات  المدروسة على الصبغي  1تقدم الوثيقة  •

 .من االنقسام االختزالي المؤدي إلى تكون األمشاج Iمن الصبغيات خالل الطور التمهيدي 
 

 
cMg  :اتالمسافة الفاصلة بين المورث ة قياسوحد. 

  

 

 

             
 )ن 5(. فسر النتائج المحصلة في كل تزاوج بالنسبة للسلسلة التجريبية األولى والسلسلة التجريبية الثانية -1

blP استعمل الرمز :بالنسبة للمورثة المسؤولة عن لون الجسم

+
P  للحليل السائد و الرمزbl ي؛للحليل المتنح 

cdP استعمل الرمز: بالنسبة للمورثة المسؤولة عن لون العيون

+
P  للحليل السائد و الرمزcd للحليل المتنحي؛ 

nP استعمل الرمز :بالنسبة للمورثة المسؤولة عن شكل األجنحة

+
P  للحليل السائد و الرمزn للحليل المتنحي. 

 
 )ن 1(. 2و  1معطيات الوثيقتين  ن من خالل هذا التفسير أن النتائج المحصلة تتوافق معبيّ  – 2
 

 )نقط 3(التمرين الثالث 
 
فراشة ليلية تقضي النهار دون حركة على جذوع أشجار السندر  (La phalène du bouleau) تولةبَ ر أو الْ دَ نْ ية السَّ فِ رْ أُ 
، وفراشات )فاتحالشكل ال(فراشات ذات لون أبيض مبقع باألسود : يوجد مظهران خارجيان لهذه الفراشة). البتولة(

cPتتحكم في صفة  لون هذه الفراشة مورثة بحليلين ). forme mélaniqueالشكل الميالني (ذات لون أسود 

+
P  وc: 

cP لألفراد

+
P// cP

+
P  وcP

+
P//c  شكل ميالني ولألفرادc//c شكل فاتح. 

تم عزل  1848ي سنة نجلترا، وفأذات الشكل الفاتح هي السائدة في حتى نهاية القرن التاسع عشر كانت الفراشات 
د هذا الشكل بدأ تردّ   .الصناعية (Manchester) أول أنموذج من الفراشات ذات الشكل الميالني في مدينة مانشيستر

 . بينما ظل الشكل الفاتح منتشرا في األرياف ،يرتفع بشكل كبير في المناطق الصناعية
 :اآلتيةكل، في هذه المناطق نقترح المعطيات ر على تردد هذه الفراشات، حسب الشؤثّ لتعرف اآللية التي تُ 

 
ذات الشكل ) البتولة(بطن مجموعة من فراشات أرفية السندر بقعة صغيرة من الصباغة على  بوضعقام باحثون  •

 .في منطقتين غابويتين مختلفتين دها،بعد حساب تردّ ) حرروها( أطلقوهاالفاتح وذات الشكل الميالني، ثم 
التي تحتوي على أشجار ذات جذوع فاتحة بفضل تواجد األشنات بوفرة على  )Dorset( ـ منطقة دورسي

 جذوعها؛
التي تحتوي على أشجار ذات جذوع داكنة بفعل التلوث بثنائي أوكسيد  )Birmingham( ماهة برمنغـ منطق

 .مما يؤدي إلى ظهور اللون الداكن للجذوع الذي يقضي على األشنات) SOR2R(الكبريت 
 .معطيات هذه الدراسة 1وتبين الوثيقة . نسبهاحساب ليام، تم اصطياد الفراشات من جديد بعد مرور عدة أ

 

 2الوثيقة 

 1الوثيقة 

 Xالجنسي الصبغي 
طافرحليل  متوحشحليل    

48,5 cMg 

 جسم مخطط جسم أسود

57,5 cMg 

 عيون بنية عيون حمراء

 حليل متوحش حليل طافر

أجنحة بدون 
عروق 
 مستعرضة

أجنحة 
عروق ب

 مستعرضة

2الصبغي   
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 الفراشات المصطادةنسب   المحررة الفراشاتنسب  
 الشكل الميالني الشكل الفاتح الشكل الميالني الشكل الفاتح

 Birmingham 29% 71% 16% 84%منطقة 
 Dorset 49% 51% 74% 26%منطقة 

 
 
 )ن 1(. الفراشات وظروف الوسط أربط العالقة بين توزيع نسب، 1اعتمادا على معطيات الوثيقة  ـ 1
 
ندر ذات الشكلين تم وضع عدد متساو من فراشات الس •

على جذوع فاتحة وتم القيام بنفس  الفاتح والميالني
في منطقتين  العملية على جذوع داكنة، وذلك

وع ذالمميزة بج (Dorset)منطقة : ختلفتينمشجرتين م
المميزة بجذوع  (Birmingham)فاتحة، ومنطقة 

بواسطة المنظار تم تتبع عدد الفراشات . داكنة
 أبي الحنّاءالمصطادة من طرف طيور 

 (Rouges gorges) . النتائج  2يبين جدول الوثيقة
 .لةالمحص

 

في الجو، مما سمح  SOR2Rن من الحد من طرح كَّ ضد التلوث مَ  قانوناطبقت بريطانيا العظمى  1950في سنة  •
ر تطور ترددات الحليالت وترددات المظاه 3يعطي جدول الوثيقة . لألشنات بالنمو فوق جذوع األشجار

 .جية بعد تبني هذا التشريعالخار
 

أن االنتقاء الطبيعي يؤثر  3و  2الوثيقتين  برز جدواليُ  – 2
. ى المظاهر الخارجيةعلى تردد الحليالت من خالل تأثيره عل

 )ن 2.  (بين ذلك من خالل استغالل معطيات هذين الجدولين
 
 

 
 

 )نقط 3(التمرين الرابع 
 

للعالج من بعض التعفنات البكتيرية إلى بعض  ،oligomycineمثل  ،يؤدي سوء استعمال بعض المضادات الحيوية
 الحركاتالناتج عن عدم إنتاج الطاقة الالزمة لمختلف  إحساس الشخص بالعياء: األعراض الثانوية نذكر منها

 : اآلتيةلتفسير هذه الظاهرة، نستعين بالمعطيات  .العضلية
، وذلك في الحالة التقلصقبل وبعد  ،المركبات بعضلة طرية لضفدعة ، نتائج معايرة بعض1جدول الوثيقة  نيبيّ  •

 ، مع استجابة هذه العضلة عند تهييجها في oligomycineالعادية وفي حالة حقنها بكمية مهمة من المضاد الحيوي 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

عدد 
الفرشات 
الفاتحة 
 المصطادة

عدد 
الفراشات 
الداكنة 

 المصطادة

العدد 
اإلجمالي 
 المصطاد

 منطقة
Dorset 26 164 190 

  منطقة 
Birmingham 43 15 58 

 1995 1960 السنوات
 0,18 0,94 تردد الشكل الميالني

 0,82 0,06 تردد الشكل الفاتح
 c 0,245 0,906تردد الحليل  

cPتردد الحليل  

+ 0,755 0,094 

 0Bقبل 
1Bالتقلص 

2B بعد
 التقلص

 )الحالة العادية(تجربة شاهدة  :1الحالة 
3Bالكليكوجين بـ ) mg   في كلg 0.8 1.08 )من عضلة طرية 

ATP )1.35 1.35 )بوحدات اصطالحية 
 تتقلص العضلة طيلة مدة التهييج :ابة العضلةاستج

 بعد حقن كمية مهمة من :2الحالة 
Oligomycine 

4Bالكليكوجين )mg  في كلg 1.08 1.08 )من عضلة طرية 
ATP )0 1.35 )بوحدات اصطالحية 

 توقف مفاجئ لتقلص العضلة رغم استمرار التهييج :استجابة العضلة

 3الوثيقة 

  1الوثيقة 

2الوثيقة   

1الوثيقة   

.2و  1الحالتين   
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  )ن 1. (2و  1الحالتين فسر النتائج المحصلة في  1باستعمال معطيات الوثيقة  -1
على حويصالت تجربة ، تم إنجاز  للتقلص العضلي الضروري ATPللكشف عن اآللية المسؤولة عن إنتاج  •

 .التجربةهذه روف ونتائج ظ 2الوثيقة  ، وتلخصكوندريةتوم
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 . ATP تركيب ال يتم  R’HR2Rفي غياب المركبات المختزلة  :ملحوظة
 
 ATPتركيب  أثناء، اكتب التفاعالت األساسية التي تحدث وعلى مكتسباتك 2الوثيقة شكلي عطيات م اعتمادا على -2

 )ن 0.75( . في الوسط التجريبي
، ويعطي توى الغشاء الداخلي للمتوكوندريفي مس ATPاآللية المؤدية إلى تركيب  3من الوثيقة ) أ(الشكل  لخصي

 .على هذه اآللية oligomycineكيفية تأثير  الوثيقةمن نفس  )ب(الشكل 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النتائج الظروف التجريبية
  R’HR2Rو إعادة أكسدة المركبات  ATPتركيب  توكوندرية تحمل كرات ذات شمراخحويصالت م
 R’HR2ولكن إعادة أكسدة المركبات  ATPعدم تركيب  توكوندرية بدون كراتمحويصالت 

توكوندرية بدون كرات مع إضافة حويصالت م
 .كرات معزولة للوسط

  R’HR2Rوإعادة أكسدة المركبات  ATPتركيب 

 )ب(الشكل 
 2الوثيقة 

فتتكون حويصالت مغلقة تحمل كرات ذات  ،توكوندريات للموجات فوق الصوتية إلى تقطيعهايؤدي تعريض الم
 Pi و فوسفور غير عضوي R’H2و نواقل مختزلة  O2يحتوي على  الذي الوسط التجريبيشمراخ متصلة ب

 ،ADPو

 
 )أ(الشكل 

 مكبرة حويصلة

كرة ذات 
 شمراخ

موجات فوق 
 صوتية

 ميتوكوندري

أجزاء من الغشاء  حويصالت
كرة ذات شمراخ مكبرة  الداخلي

)ATP سنتيتاز( 

 .داخل الحويصالت pHالوسط التجريبي أكبر من  pHأن   كما

بينت الدراسات أن المضاد  
ت تثبّ يَ  oligomycineالحيوي 

على القناة التي يتدفق عبرها 
على  +Hتيار البروتونات 

مستوى الكرات ذات 
الشمراخ مما ينتج عنه منع 
خروج هذه البروتونات إلى 

 .الماتريس

 

 )ب(الشكل 

)أ(الشكل   
 ماتريس

رة ذات شمراخك  

 حيز بيغشائي

 3الوثيقة 

   NADH+H+ 

 FADH2 R’H2    NAD+ 
FAD R’+ 
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، وضح كيف يؤدي المضاد الحيوي ومعلوماتك 3 ، وبتوظيف معطيات الوثيقة2سؤال باعتبار إجابتك على ال -3

oligomycine  إلى عدم تجديدATP وبالتالي  ،يةوتوقف تفاعالت تحويل الغليكوجين على مستوى الخلية العضل
 )ن 1.25(. إحساس الشخص بالعياء

 
 )نقط 4( التمرين الخامس

 
المنتجة لألنسولين في مستوى  βيعود ظهور أحد أنواع أمراض السكري المرتبط باألنسولين إلى تدمير الخاليا 

 .البنكرياس
 :للكشف عن أسباب تدمير هذه الخاليا نقترح دراسة المعطيات التالية

 
 :NODفئران  تجارب على )أ

(Non obèse diabète)    
من   NODيعتبر الفأر 

الحيوانات التي تصاب تلقائيا 
بمرض السكري المرتبط 

 عندهاباألنسولين حيث يظهر 
أسابيع من  10هذا المرض بعد 

لتعرف سبب ظهور . والدتها
د فئران ــنــرض عـــــهذا الم

NOD  أنجزت التجربتان
 :التاليتان

 
 1تمثل الوثيقة  :لىالتجربة األو -

تجربة نقل مرض السكري عند 
ن ـــــم NODران ـــــئـــف
 . ومتشابهة وراثيا س الساللةـــفــن

 
  

 .أسابيع 5عمرها  NODظروف ونتائج تجربة أنجزت على فئران  2جدول الوثيقة ن بيّ يُ  :التجربة الثانية -
 
 

 ابيعأس 10 عند بلوغ عمر الفئران النتائج  الظرف التجريبية

 ظهور مرض السكري المرتبط باألنسولين )خضع ألية عمليةتلم ( ةعادي NOD ئرانف

 عدم ظهور مرض السكري T8بدون لمفاويات  NOD ئرانف

 عدم ظهور مرض السكري  T4  لمفاوياتمضادات أجسام  ضد الب محقونة NOD فئران

 
 
 )ن 2. (2و  1فسر النتائج المحصلة في التجربتين  -1

 2الوثيقة 

 .ةيؤدي التشعيع إلى تدمير الخاليا المناعي :ملحوظة *

 
 

 

 1الوثيقة 

 الطحال
 Tلمفاويات أخذ ال

 Aالفأر  طحال من
 حقن

 T اللمفاويات 
 NOD فأر: B فأر تشعيع

 مصاب بالسكري
فأر : Bفأر 

NOD 
غير مصاب 

 بالسكري

 مصاب بالسكري NODفأر :  Aفأر 

 من نفس الساللة Bوالفأر  Aالفأر 
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على (إلى ظهور تعفنات مختلفة عند اإلنسان  (Coxsackie virus)تؤدي اإلصابة بفيروس كوكساكي    )ب

الذي ينتجه فيروس  P2Cالكشف عن وجود تشابه كبير بين بروتين  تم،  وقد ...) والبنكرياس مستوى القلب والكبد
 3تمثل الوثيقة ). عن إنتاج األنسولينالمسؤولة  βأنزيم يوجد فقط في الخاليا ( البشري GADكوكساكي والبروتين 

 . GADوالبروتين  P2Cجزءا من متتالية األحماض األمينية لكل من البروتين 
 

 …Lys – Met – Phe – Pro – Glu – Val – Lys – Glu – Lys - Gly…  البشري GADبروتين 
 …Lys – Ile   – Phe – Pro – Glu – Val – Lys – Glu – Lys - Pro… الفيروسي P2Cبروتين 

 
 
باعتماد هذه المعطيات، بين كيف تؤدي اإلصابة بفيروس كوكساكي إلى ظهور مرض السكري المرتبط  -2

 )ن 1(. باألنسولين
 

أدى إلى توقف تطور  المرتبط باألنسولين ، قام أخصائيون بتجريب عالج على مرضى السكري  2003في سنة )ج
 CD3أسبوعا؛ يتمثل هذا العالج في استعمال مضادات أجسام ضد  شهرا، وذلك بعد عالج دام 18المرض خالل 

)CD3  هو مولد مضاد محمول على سطح اللمفاوياتT4  وT8.( 
 
، βفي االستجابة الممنعة للذات والمدمرة للخاليا  LBو  T8و  T4بناء على معارفك حول دور اللمفاويات  -3

 )ن 1(. المرتبط باألنسولين كرين هذا العالج من توقيف تطور مرض السمكّ وضح كيف يُ 
 

 
 

 3الوثيقة 
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