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 سا 02المدة:                                    في مادة علوم الطبيعة و الحياة الثاني الفصلإختبار   
 :التمرين األول

.خلويةأنماطعدةالىتصنف،الحيةالكائناتلجميعبنائيةوحدةالخلية :Iالجزء 
فهو )ب(الشكلاما،لخلية بيكتيريةاإللكترونيبالمجهرلمالحظةتخطيطيرسم) 1( ةالوثيقمن )أ( الشكليمثل -

 )4( العنصرمنلجزءتكبير
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

.6 الى1منالمرقمةالبياناتسمي1
.لبكتريالهذه االخلويالنمطحدد2.
 .المؤطر الجزءبنيةصف3.

سمح حساب كمية القواعد االزوتية 
مأخودة  ADNالـ لجزئيات من العنصر

من كائنات حية مختلفة من الحصول 
على النسب الموضحة في أشكال الوثيقة 

 ) حيث:2(
الشكل (أ):نسبة القواعد االزوتية في 

 مأخودة من حيوان ADN1الـجزيئة 
):نسبة القواعد االزوتية في بالشكل (

 نباتمأخودة من  ADN2الـ جزيئة
شكل (ج):نسبة القواعد االزوتية ال

 ADN3الـ جزيئة إلحدى السلسلتين من
 مأخودة من بيكتريا

 )1الممثلة في الوثيقة ( ADNالـبين كيف تؤكد النتائج الموضحة في (أ) و (ب) بنية  -1س
 . علل إجابتكADN2الـ و ADN1الـن بين تماسك جزيئتي قار -2س
 قاعدة ازوتية 20اذا علمت انها تتكون من  ADN3الـمثل برسم تخطيطي بسيط جزئية  -3

الذي ينتج من طرف يالستازاإلبواسطةالتنفسيةاالنسجةتدميرنتيجةاالنسانيصيبمرضيالرئوالنّفاخ: IIالجزء 
الذي  (A1AT)أنتيتريبسين -1ألفا لشخص العادي تنتج و تفرز الخاليا الكبدية البروتين البنكرياس بشكل خاص. عند ا

 عند الشخص السليم أنتيتريبسين -1ألفا ) مخطط يلخص عمل 1. تمثل الوثيقة (اإليالستازيكبح نشاط 
 إنطالقا من المخطط إقترح فرضيتين لتفسر بهما سبب اإلصابة بهذا الداء -1س

 2الشكل  1الشكل 

 02الوثيقة 

 01الوثيــــــــــــــــــــــقة 
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و من أجل توفير هذا البروتين يتم االعتماد  أنتيتريبسين -1ألفا لعالج يتم حقن المصاب بهذا المرض ببروتين من أجل ا

  02على التقنية الموضحة في الوثيقة 

 
 02أعط إسم التقنية التي توضحها الوثيقة  -2س
 أنتيتريبسين -1ألفا بين أهمية اللجوء الى هذه التقنية  إلنتاج  -3س
 )3) و ما الهدف من المرحلة (2) و (1صف المرحلة ( -4س
 ، و كيف تسمى النعاج في هذه الحالة؟أنتيتريبسين -1ألفا فسر قدرة النعاج على انتاج  -5س
 )Aماذا تبين هذه التقنية فيما يخص بنية جزيئة ( -6س

الفرد و قدرته على تشكيل خاليا جنسية ثم بتالقي يعتبر التكاثر الجنسى إحدى طرق التكاثر و تمر ببلوغ التمرين الثاني:
هذه األمشاج الذكرية و األنثوية و تمثل 

لدى  ADN) تطور كمية الـ1الوثيقة (
 كائن بالغ 

 ل،ص،ع،سسم المراحل  -1س
حلل منحنى العدد الصبغي بعد  -2س

 إعادة رسمه
مثل خلية من خاليا الفرد خالل  -3س

ددا لكل مح 3و ز 2و ز 1االزمنة ز
و العدد الصبغي  ADNمنها كمية الـ

 4ن= 2معتمدا الصيغة الصبغية 
المكون  ADNاذا كان الـ -4س

االساسي للصبغي فكيف تفسر العالقة 
و العدد الصبغي في  ADNالـبين كمية 

 ؟3و ز 2المرحلة التي تلي مباشرة ز
II- ال مادة لفهم ما يحدث على المستوى الجزيئي للصبغيات، تم استعمBrdU 

فيصبح لون  ADNالمشابهة للتايمين و التي يمكن أن تحل محله في جزئية الـ
و  ADNفي تركيب السلسلتين المكونتين الـ  BrdUالصبغي فاتحا عندما تدخل 

في تركيب سلسلة واحدة من   BrdUيبقى لون الصبغي قاتما عندما تدخل 
خالل إنقسامها الثاني، علما مظهر الصبغيات  02. تمثل الوثيقة ADNجزئية الـ

 استعمل فقط خالل االنقسام االول فقط  BrdUان 
 صف النتيجة المحصل عليها في صبغيات هذه الخاليا -1س
خالل االنقسام االول و الثاني مستعمال قطعة  ADNفسر هذه النتائج بواسطة رسوم تخطيطية تبين تطور الـ -2س
 ومك؟الممثلة في الوثيقة كمنطلق لرس ADNالـ

III- نص علمي إشرح كيف تساهم هذه الحوادث في التنوع الوراثي لألفراد في 
 

 يالستازاإل   الخاليا البنكرياسية
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2 توضحها الوثيالتي توضحها الوثيقة 
ألفه التقنية  إلنتاجى هذه التقنية  إلنتاج 

 ما الهدف من ) و ما الهدف من المرح
، وأنتيتريبس أنتيتريبسين --11ألفا 

)Aجزيئة ( بنية جزيئة (
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