
                                                                           م22/05/2017 :                                                            التارَخ     .بلخُر عبذ السالم  : ثاًـىَت 

 ـتـاعـــ سـ02: ـذةــالوـ.                                                                        ع تج      2: الوستىي

 
 

  :(ى08)التورَي األول
يشض َصُة انؼٍُُُ وَؤدٌ انً اَحالل انشثكُح وفمذاٌ ذذسَدٍ  (Rétinite pigmentaire)انرهاب انشثكُح انصثاغٍ 

 :نىظُفح االتصاس لذ َصم انً انؼًً ،التشاص االصم انىساثٍ نهزا انًشض َمرشذ انذساسح اِذُح 

ذرًىظغ انًىسثح انًسؤونح ػٍ يشالثح  .(Rhodopsine)ذشذثط ػذج اشكال يٍ هزا انًشض تخهم فٍ ذشكُة تشوذٍُ **

  3ذشكُة هزا انثشوذٍُ ػهً يسرىي انضوج انصثغٍ سلى 

I - خضء يٍ انًىسثح انًسؤونح ػٍ ذشكُة تشوذٍُ 1يٍ انىثُمح  (أ)َمذو انشكم (Rhodopsine)  نشخصٍُ احذهًا سهُى

 .خضء يٍ خذول انشفشج انىساثُح  (ب)واالخش يصاب تانرهاب انشثكُح انصثاغٍ ، وًَثم انشكم 

 

 

  ػُذ انشخصٍُ انًصاب وانسهُى Rhodopsine ذراتغ األحًاض االيُُُح نثشوذٍُ حذد- 1

 .صفح - تشوذٍُ -  انؼاللح يىسثح بُّي 1اػرًادا ػهً شكهٍ انىثُمح - 2

II - ذىصَغ 3 شدشج َسة ػائهح تؼط افشادها يصاتىٌ تًشض انرهاب انشثكُح انصثاغٍ ،وذثٍُ انىثُمح 2ذمذو انىثُمح 

 .األنُالخ انًشذثطح تانصفح انًذسوسح ػُذ تؼط افشاد هزِ انؼائهح 

 

  

 

 . كُفُح اَرمال هزا انًشض ػُذ هزِ انؼائهح حذد هعلال اجابتك- 3

  .I2 ، II1: االًَاط انىساثُح نالفشاد اِذُحاعط - 4

  .هعتوذا علً التفسُر الصبغٍ  III4و  III3 احرًال اَداب طفم سهُى فٍ حانح صواج انفشدٍَ حذد- 5

 " نهذالنح ػهً أنُهٍ انًىسثح انًذسوسح r وRاسرؼًم انشيضٍَ                      "

 :(ى08)التورَي الثاًٍ

I - األػًذج انصخشَح اِذُح ذًثم ذغُشاخ ػًىدَح نسحٍ نثالز يُاطك يرثاػذج خذا ايا االحشف:A.B.C.D فرشيض الستغ 

 يسرحاثاخ يخرهفح 

 انًسرحاثح انًششذج تٍُ انًسرحاثاخ حذد- 1

  .علل اجابتك.األستغ 

   

 

 

 * و الحُاة فٍ هادة  علىم الطبُعتاختبار الفصل الثالث*

 2الىثُقت 

 1الىثُقت 

 3الىثُقت 
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II - َمذو انُك انىثُمح انًماتهح انرٍ ذًثم يُحُُاخ

نالَرشاس اندغشافٍ نثالثح اَىاع يسرحاثُح ػثش 

 .انضيٍ

 يٍ االشكال انًماتهح ذًثم وخىد يسرحاثح أٌ- 2

 . اخاترك عللانسحٍ ؟ 

III - ٍَمذو انُك ذشكُهح يٍ طثماخ سسىتُح نًُطمح يؼُُح تانرشذُة األذ : 

كهس َحرىٌ ػهً ايىَُد ، ياسٌ خثسٍ َحرىٌ ػهً صفُحُاخ انغالصى ،كهس سشئٍ ،ياسٌ كهسٍ َحرىٌ ػهً يُخشتاخ 

 كُغهىيُشا 

 . انًُحًُ انصخشٌ انًًثم نرغُشاخ انسحٍ ارسن-3

  .(ترتُب ،تحلُل اولٍ ،تحلُل ًهائٍ ،تفسُر) انًررانُح انصخشَح ادرس- 4

  :(ى04)الىضعُت اإلدهاجُت

 هشيىَاخ َثاذُح يسؤونح ػٍ ًَى واسرطانح انساق ػُذ انُثاذاخ وَؼرثش Les gibbérellines( GA)اندثشَهُُاخ *

 . انهشيىٌ انُشُط وانًؤثش فٍ ًَى انُثاذاخ GA1اندُثشَهٍُ 

I-  تىاسطح ذمُُح خاصح ذذػً انكشوياذىغشافُا ذًد انًماسَح تٍُ اَىاع اندُثشَهُُاخ انًرىاخذج ػُذ َثرح انثاصالء راخ ساق

 . تؼط انُرائح انًحصم ػهُها 1ذًثم انىثُمح " لايح لصُشج "وػُذ َثرح انثاصالء راخ ساق لصُشج " لايح طىَهح "ػادَح  

II - سهسهح ذفاػالخ ذشكُة يخرهف اَىاع اندُثشَهُُاخ ،ذؼثش االسهى ػٍ ذفاػالخ ذرحكى فُها اَضًَاخ َىػُح 2ذمذو انىثُمح  

 

 

 

 
 

 

III - ذرحكى فٍ ذشكُة االَضَىhydroxylase-β3 ٍُأنُم :  يىسثح ذىخذ ػهً شكم أنُه(Le)  ٌػُذ َثاخ انثاصالء رٌ سُما

 خضءا يٍ يررانُح انُُكهُىذُذاخ نكم 3انًىخىد ػُذ َثاخ انثاصالء رٌ سُماٌ لصُشج ،ذًثم انىثُمح  (Led)طىَهح ، واألنُم 

 ( .Led)و (Le)يٍ األنُهٍُ 

 
 :يغ االخز تؼٍُ االػرثاس انًالحظح اِذُح .  اخرالف طىل سُماٌ َثرح انثاصالءفسر، 3و2و1تاسرثًاس يؼطُاخ انىثائك ** 

  .  انهشيىٌ انفؼال نًُى َثاخ انثاصالء GA8ًَثم انُىع : هالحظت            

 بالتىفُق وعطلت سعُذة 
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