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واألرض الحياة علوم

الفيزيائية العلوم مسلك التجريبية العلوم شعبة

2013 العادية الدورة
اإلجابة عناصر
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NR34

رقم 
 سلم التنقیط عناصر اإلجابة السؤال

 )نقط 5(التمرین األول 
 :في الدورة الخلویة -

 ق نموذجوف Sالطور في  ADN ةتتضاعف جزیئ :مرحلة السكونخالل  -
على شكل خییط نووي منفرد، ظھور عیون G1، تكون الصبغیات في الفترة نصف محافظ 

تكون الصبغیات على شكل صبیغیین یربطھما جسیم   G2ة ، في الفترSالنسخ في الفترة 
 ...................................................................................................مركزي

 :خالل مرحلة االنقسام غیر المباشر -
دة الوراثیة الصبغیات بفعل تلولب الخییطات النوویة للما فردفي الطور التمھیدي تت +
 ...........................................................................................)......الصبغین(
إلى أحد  ابنفي الطور االنفصالي یفترق صبیغیا كل صبغي على حدة ویھاجر كل صبغي  +

 .....)ین االستوائیة والنھائیةشارة للمرحلتقبول اإل(. ینتج عن ذلك خلیتان بنتان. قطبي الخلیة
من خلیة أم إلى خلیتین بنتین الخبر الوراثيفي نقل  نقسام غیر المباشرتتمثل األھمیة الوراثیة لال -

 .................................). .................................................التوالد المطابق(بشكل مماثل 
 :المؤدیة إلى التنوع الوراثي لالنقسام االختزالياألحداث الممیزة  -

 ............................................توالي انقسامین، انقسام منصف وانقسام تعادلي
 : خالل االنقسام المنصف 

، مع إمكانیة حدوث ظاھرة عبور ینتج )باعیاترتشكل ال(یتم اقتران الصبغیات المتماثلة + 
 .................................................في الطور التمھیدي األول يعنھا تخلیط ضمصبغ

إلى أحد قطبي  صبغيكل  ةجروھ Iخالل الطور االنفصالي ق الصبغیات المتماثلة  افترا
 ........................................ صبغي مضاعف nالخلیة، بحیث یحتوي كل قطب على 

:ليخالل االنقسام التعاد
 إلى أحد قطبي الخلیة، منھما واحدكل  ةجروھ ق صبیغیا كل صبغي متماثلافتریتم ا  +
وعن افتراق ( Iینتج عن افتراق الصبغیات المتماثلة، عشوائیا، أثناء الطور االنفصالي  +

 .....یط بیصبغي، تخل)في حالة حدوث العبور IIاالنفصالي  خالل الطور اءبنالصبغیات األ
) n(أمشاج أحادیة الصیغة الصبغیة  4نقسام االختزالي لخلیة أم تشكل ینتج عن اال +

 .............................................................................................متنوعة وراثیا
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 )نقط 5(  التمرین الثاني

الكلیكوز فيقریبا وت L /h /kg  ,3750 في 02أثناء فترة راحة قبل التمرین یستقر استھالك  - 1
mmol/min 0,5 . 

، L/h/kg 0,75إلى قیمة قصوى  لیصل  02التمرین البدني في الدقیقة األولى یرتفع استھالك  أثناء -
. mmol / min 1,5ویرتفع استھالك الكلیكوز إلى قیمة قصوى 

 .والكلیكوز في قیمتھما القصوى طیلة مدة التمرین  02 من یستقر استھالك كل -
 1 ........................... .إلى أصلھا والكلیكوز 02أثناء فترة راحة بعد التمرین تعود قیم استھالك  -
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 :في عضالت األشخاص الممارسین ألنشطة ریاضیة تتطلب: العالقة  2
نسبة األلیاف من  Iتفوق نسبة األلیاف من صنف ) العدو والتزلج والمشي(ویل األمد مجھودا ط -

وعدد  02بارتفاع عدد جزیئات الخضاب الدموي المثبتة لـ  Iتتمیز األلیاف من صنف .  IIصنف 
المیتوكوندریات وكمیة األنزیمات المؤكسدة لحمض البیروفیك ومخزون الدھون مع قدرتھا على 

 .......................................................... .IIمقارنة مع األلیاف من صنف  مقاومة العیاء
. Iنظیرتھا من صنف  IIتفوق نسبة األلیاف من صنف ) رمي الجلة والجري(مجھودا قصیر األمد  -

بسرعة تقلص كبیرة وارتفاع كمیة األنزیمات المختزلة لحمض  IIتتمیز األلیاف من صنف 
 .............................................................................. .روفیك ومخزون الغلیكوجینالبی
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الھدم التام ( تجعلھا تعتمد مسلك التنفس الخلوي Iممیزات األلیاف العضلیة من صنف : االستنتاج - 3

التي تعتمد مسلك التخمر  IIصنف ف العضلیة من ،عكس األلیاالضروریة مصدرا للطاقة) للكلیكوز
 ................................................................................................اللبني إلنتاج الطاقة
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  :بدایة المجھود العضلي 4
مسلك المن العضلة حسب j/Kg 0  إلى j/Kg100 تنخفض القدرة الطاقیة للعضلة بسرعة من -
 :وفق التفاعل s 30في مدة ال تتجاوز  للفوسفوكریاتین  الھوائيال

CP + ADP               ATP + C 
متوسط السرعة  ارتفاع القدرة الطاقیة للعضلة حسب مسلك حي الھوائي یرافق ھذا االنخفاض -

 :مسلك التخمر اللبني وفق التفاعلھذا ال  یطابق j/kg 60إلى حدود قیمة قصوى 
Glucose + 2ADP + 2Pi                2 Acides lactiques + 2 ATP 

 :خالل المجھود العضلي
تطابق  تفاعالت حیھوائیة بطیئةوفق  j/kg 42إلى حدود ارتفاع تدریجي للقدرة الطاقیة للعضلة   -

 :مسلك التنفس
Glucose +6 O2 + 36 ADP + 36 Pi                  6CO2 + 6 H2O + 36 ATP 

 1.5 ... .المختزنة للطاقة الضروریة لنشاطھا ATPتكمن أھمیة ھذه المسالك في تمكین العضلة من تجدید 
 )نقط 5( التمرین الثالث 

– Hg(تركیز المعادن الثقیلة  1 Pb – Cd (بتربة مطرح  Dandora  أكبر بكثیر من تركیزھا بتربة
ینخفض  .عن المطرح  حي الصفیح المجاور التي بدورھا تفوق تركیز ھذه المعادن بالتربة البعیدة

 Dandora. .................................................. 1ن مطرح عكلما ابتعدنا  تركیز ھذه المعادن
تركیز المعادن الثقیلة بتربة المطرح وتربة حي الصفیح المجاور یفوق بكثیر المعاییر الدولیة  2

 ................عن قیم ھذه المعاییر للتركیز المسموح بھ، بینما تركیزھا بالتربة بعیدا عن المطرح یقل
 ........................................تلوث التربة بھذه المعادن الثقیلة ناتج عن نفایات المطرح : استنتاج
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 :أن 3و 2تظھر المعطیات والوثیقتان  3
 ...............ألطفالمھا یصیب اظمع اإلنسان ناتجة عن التلوث و من األمراض التي تصیب 25% -
 المنزلیة وفيالمعادن الثقیلة تتسرب إلى التربة ثم إلى میاه النھر المستعملة في تلبیة الحاجات  -

 ...................................................................................................................الري
رتفاع تركیزھا في األوساط البیئیة الة المسؤولة عن التلوث ینجم عنھ الثقیتنوع مصادر المعادن  -

المرتبطة بالمطرح وبالتالي تجاوز التركیز الدموي األدنى لظھور أعراض األمراض عند أطفال 
 ................. .............................................................سنة 18و 2سة ما بین والعینة المدر

یرجع ارتفاع نسبة اإلصابة باألمراض إلى انتقال المعادن الثقیلة من التربة ومیاه النھر إلى جسم 
 ................................................................................................................األطفال
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 :ل مقترحین من بین المقترحات اآلتیةیتم قبو 4

 معالجة النفایات قبل طرحھا في المطرح؛ -
 منع األطفال من ولوج المطرح للّعب أو االشتغال فیھ؛ -
 مراقبة المطرح وحسن تدبیره في إطار المعاییر الدولیة؛ -
 1 .........میاه النھرمعالجة لكسیفیا المطرح لمنع تسرب المعادن الثقیلة المسؤولة عن تلوث التربة و -
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 )نقط 5( التمرین الرابع 
 :المؤشرات البنیویة و الصخریة  1

بنیة وجود  :) Chenailletكتلة وفیولیت الخریطة و المقطع الجیولوجي أل( 2و  1الوثیقتان 
ق محیط ما یؤشر على انغال رواسب بحریة، و ضمن جبال األلب غالف صخري محیطي

.............................................................................................................قدیم

تنتمي  ومشوھة طبقات سمیكة من الكلس ( Bornesوجود التراكب في صخور كتلة : 3الوثیقة 
 .یةحدوث قوى انضغاط مؤشر على) الكریتاسي العلويراكبة فوق  Cinf2إلى الكریتاسي السفلي 

Cinf الكریتاسي السفلي احتواء  Cinf و 1  )ات ومنخرباترخوی(على مستحاثات بحریة  2
 .......................................,,.............................على أصل محیطي لھذه الصخور ؤشرم

 

 
1  

 
 

 
 
1  

ثالث معادن مؤشرة ھي الكلوكوفان  یبین رسم الصفیحة الدقیقة لصخرة المیتاكبرو وجود: 4الوثیقة  2
ضغط ظروف في یتم  ھذه المعادن  ظھور )ب(الشكل  و حسب). أ(والبیجادي و الجادییت الشكل 

التحول الدینامي الممیز :  تقریبا C°500و  C°300مابین و درجة حرارة   1GPaیفوق  رتفعم
 .....................................................................................................لظاھرة الطمر 

 .......................................................إذن سلسلة جبال األلب سلسلة اصطدام مسبوق بطمر
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 :المراحل 3
  .)2ثم  1الكریتاسي(ع رواسب الحقب الثاني البحریة المستحاثیة توضَ 

غراز ھذه األخیرة تحت الصفیحة اننتیجة وروبیة فریقیة واألالصفیحتین اإل تحرك وتقارب
ظھور (المنغرز  تحول دینامي للغالف الصخري المحیطي .)الطمر(فریقیة األقل كثافة اإل

.)الكلوكوفان و البیجادي والجادییتكمعادن مؤشرة 
.توقف الطمر واستسطاح األوفیولیت

صخور تشوه ما ینجم عنھ  حتین نتیجة القوى االنضغاطیة،واصطدام الصفی انغالق المحیط  
اسي السفلي فوق تراكب طبقات الكریتوتزاید االنضغاط   .العلويالكریتاسي السفلي و

.......................................................... ارتفاع السلسلة الجبلیةو الكریتاسي العلوي
استثمار معطیات الوثائق، مع عدم احتساب مرحلة نشأة المحیط  یراعى في سرد المراحل: ملحوظة(

 .)األلبي و تشكل القشرة المحیطیة
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