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التوزيي األول ( 5ى)
كيفيت تلىث الويبٍ العذبت (ركش كيفيريه مه تيه ما يلي)
 طشح الىفاياخ السائلح مثاششج في المياي السطحيح؛ ذسشب الىفاياخ السائلح عثش الرشتح وحُ المياي الجُفيح؛ -ذسالظ األمطاس الحمضيح على المياي السطحيح َذسشتٍا عثش الرشتح وحُ المياي الجُفيح..................................

1

الولىحبث الٌبجوت عي هذٍ األًشطت
 -الملوثات الناجمة النشاط الصناعي( :ذكر ثالثة ملوثات من بٌن الملوثات اآلتٌة)

 +مواد عضوٌة الناتجة عن الصناعات الغذائٌة؛
 +ومواد معدنٌة ذائبة :النتراتات والفوسفات ،حمض الكبرٌتٌك
 +معادن ثقٌلة :الزئبق والرصاص والكادمٌوم...
 +األمطار الحمضٌة المحتوٌة على حمض الكبرٌتٌك وحمض النترتٌك الناجمٌن عن طرح أوكسٌدات الكبرٌت
وأوكسٌدات اآلزوت فً الجو من طرف المصانع.............................................................

 الملوثات الناجمة عن النشاط الفالحي: +األسمدة (نتراتات وفوسفات)
 +المبٌدات .........................................................................................................

0,75

0,5

 -الملوثات الناجمة عن األنشطة المنزلية( :ذكر ثالثة ملوثات من بٌن الملوثات اآلتٌة)

 +المواد عضوٌة وغٌر عضوٌة ومواد آزوتٌة
 +مواد التنظٌف
 +متعضٌات مجهرٌة الممرضة
 +المعادن الثقٌلة.
 +اللٌكسٌفٌا التً تتوفر على معادن ثقٌلة ومواد عضوٌة وجراثٌم ممرضة...................................

 آحبر تلىث الويبٍ العذبت على البيئت( :ركش مثاليه مه تيه األمثلح اآلذيح) تتلقى البحٌرات كمٌة كبٌرة من األسمدة التً تتسبب فً ظاهرة التخاصب وتدمٌر الحمٌلةالبٌئٌة لهذه البحٌرات.
 ذرسثة المثيذاخ في المضاء على الكائىاخ الحيح، -ذشاكم الملُثاخ غيش الماتلح للراكسه عثش حلماخ السلسلح الغزائيح..............................................

0,75

1

 آحبر تلىث الويبٍ العذبت على الصحت( :ركش مثاليه مه تيه األمثلح اآلذيح) تتسبب المعادن الثقٌلة فً اضطرابات هضمٌة وتنفسٌة وتضر بالكبد والجهاز العصبً. تتسبب الجراثٌم الممرضة فً مجموعة من األمراض كاإلسهال والتعفنات.............................1
ملحوظة :يمكن قبول أي إجابة منطقية ترتبط بمعطيات الموضوع
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التوزيي الخبًي ( 5ى)
 تحدٌد السٌادة........................................................................................................... التفسٌر الصبغً لنتٌجة التزاوج األول:N//N l // l
x
n//n L//L
النمط الوراثً لألبوٌن:
N/ l / 100%
n/ L/ 100%
األمشاج :
........................................................... N//n L// l
100%
الجٌل :F1
...........................N/ L/ 25% N/ l / 25% n/ L/ 25%n/ l / 25%
أمشاج هجناء الجٌل :F1
 إوجاص شثكح تزاوج الجٌل ............................................................................................F2المظاهر الخارجٌة المنتظرة فً الجٌل :F2
[ ]N,Lبنسبة  9/16و [ ]N, lبنسبة  3/16و [ ]n,Lبنسبة  3/16و [ ]n, lبنسبة .............................1/16

 - 2ال ٌمكن التعرف على أفراد الساللة النقٌة لكون المظهر الخارجً [ ]N,Lله أربع أنماط وراثٌة مختلفة:
 L//L N//Nو  L//L N//nو  L// l N//Nو ......................................... L//l N //n

3

1

2

-

3

 التزاوج المطلوب لعزل أفراد الساللة النقٌة هو ]N,L[ :مع فرد ثنائً التنحً[]n, lالتعلٌل :فً حالة الساللة النقٌة نحصل على جٌل متجانس [ ]N,Lكما هو مبٌن فً التفسٌر الصبغً اآلتً:
 Xثنائً التنحً []n, l
[]N,L
100% n/ l/
100% N/L/
األمشاج :
[...................................................100% N//n L// l ]N,L
الجٌل المحصل علٌه:
ربط العالق بٌن الصفة لون زغب األرانب ونشاط أنزٌم التٌروزٌناز:
 عند الساللة من الصنف الهٌماالًٌ ٌتؤثر أنزٌم التٌروزٌناز بفعل ارتفاع درجة الحرارة عن  33°Cوٌصبح غٌرنشٌط ← ٌكون جسمها أبٌضا ما عدى األطراف واألذنٌن لكون درجة حرارتهما ال تتعدى .33°C
 عند الساللة المتوحشة ٌبقى أنزٌم التٌروزٌناز نشٌطا فً درجة الحرارة تفوق ٌ ← 33°Cكون جسمها أسودا.ٌعود اللون األسود إلى صبغة المٌالنٌن (صفة اللون األسود) التً تتطلب تدخل أنزٌم التٌروزٌناز (بروتٌٌن) الذي
ٌمكن من تحوٌل التٌروزٌن إلى دوبا .فً حالة عدم فعالٌة هذا األنزٌم تظهر صفة المهق .مما ٌدل عن العالقة
بروتٌن صفة.
التوزيي الخبلج ( 5ى)
 اسرغالل الُثمح :1يُفش ذشكيض  ATPتالعضلح ما تيه  5,1إلى  7,5Kjلكه المجٍُد العضلي يرطلة َ ،35Kjعليًفالمخضَن العضلي مه الطالح غيش كاف لرلثيح حاجاخ المجٍُد العضلي.
 ٌستوجب ضمان استمرار النشاط العضلً التجدٌد المستمر لجزٌئات  ATPداخل العضالت.......................... الشكل أ :أثناء التمرٌن العضلً ٌبقى تركٌز  ATPفً العضلة شبه ثابت نستنتج على أنه ٌتجدد باستمرار.......... ٌنخفض تركٌز الفوسفوكرٌاتٌن فً العضلة تدرٌجٌا ،نستنتج أنه ٌستعمل فً تجدٌد جزٌئات  ATPالتً استعملت فًالتقلص العضلً حسب التفاعل …………………………………………………………. .CP+ADP--------ATP+C
 ٌرتفع تركٌز الحمض اللبنً فً الدم تدرٌجٌا أثناء التمرٌن العضلًٌ ،نتج هذا الحمض اللبنً عن ظاهرة التخمراللبنً فً العضالت والتً تمكن من تجدٌد جزٌئات  ATPالمستعملة فً التقلص العضلً……………………………
 فً حالة المجهود العضلً البطًء (الشكل ب) ٌرتفع استهالك األوكسجٌن بسرعة وٌستقر فً قٌمة قصوى تعادل 2L/minمما ٌدل عن تجدٌد  ATPبواسطة التنفس……………………………………………………………………….
الشكل أ:
 بٌن الزمنٌن  t1و ٌ t2عود إنتاج  ATPإلى تدفق  H+من الماترٌس إلى الوسط الخارجً عبر السلسلة التنفسٌةفٌتشكل ممال لـ ٌ .H+عو د  H+إلى الماترٌس عبر الكرات ذات الشمراخ مما ٌإدي إلى تركٌب ……….. .ATP
 بعد الزمن  t2عند إضافة مادة ٌ FCCPصبح الغشاء الداخلً نفوذا للبروتونات مما ٌإدي إلى غٌاب ممالالبروتونات بٌن جهتً الغشاء الداخلً ،وبالتالً عدم تركٌب  ATPمن طرف الكرات ذات شمراخ……………..
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الشكل ب:
 عند إضافة  NADH+H+فً الزمن  t1تزداد سرعة انخفاض  O2فً الوسط ،نفسر ذلك بانتقال اإللكترونات من NADH+H+عبر ناقالت السلسلة التنفسٌة إلى المتقبل النهائً  O2الذي ٌتحول إلى  H2Oوبالتالً انخفاض تركٌزه..
  -عند إضافة  ADPتزداد سرعة انخفاض  O2فً الوسط ،نفسر ذلك بزٌادة سرعة تركٌب  ATPمن طرف الكراتذات شمراخ انطالقا من ٌ ، ADPإدي ذلك إلى الزٌادة فً سرعة اشتغال السلسلة التنفسٌة واستهالك أكثر لـ ....O2
عند إضافة ٌ KCNبقى تركٌز  O2ثابتا فً الوسط ،نفسر ذلك بعدم اشتغال السلسلة التنفسٌة نتٌجة كبح ناقل
اإللكترونات ……………………………………………………………………………………………………………………………T6
التوزيي الزابع (ً 5قط)
 1مميزات سلسلة جبال األنديز :ذكر ثالثة ممٌزات من بٌن ما ٌلً:
 البركانٌة الندٌزٌتٌة؛ وجود حفرة محٌطٌة؛ وجود موشور التضخم؛ وجود طٌات بسٌطة وفوالق عادٌة؛...................................................................................هويشاث سلسلت جببل األلب :ركش ثالثح مميضاخ مه تيه ما يلي:
 َجُد األَفيُليد تيه الصفيحح اإلفشيميح َالصفيحح األَسَ اسيُيح؛ َجُد فُالك معكُسح مصحُتح ترشاكثاخ؛ َجُد طثماخ سسُتيح مشٌُح. المششج الماسيح يفُق عممٍا ............................................................................................20Kmهويشاث سلسلت جببل الهيواليب :ركش ثالثح مميضاخ مه تيه ما يلي:
 ترضاسيس مشذفعح َلششج لاسيح سميكح يفُق سمكٍا  60Km؛ ذشاكثاخ راخ امرذاد كثيش () MCT( َ )MBT؛ خياطح أَفيُليريح في الجٍح NNE؛َ -جُد تلُذُواخ مه الكشاوُديُسيد تاطىيح أَ مسرسطحح.................................................................

2

من الموقع  Aإلى الموقع ٌ Cرتفع تدرٌجٌا كل من الضغط ودرجة الحرارة ،من الموقع  Cإلى الموقع ٌ Dنخفض
الضغط وٌتواصل ارتفاع درجة الحرارة ،ومن الموقع  Dإلى الموقع ٌ Gنخفض تدرٌجٌا كل من الضغط ودرجة
الحرارة.
الموقع  :Aتكون فً سحنة الشٌست األخضر فً عمق حوالً .16Km
الموقع  :Dتكون فً سحنة األمفٌبولٌتات فً عمق حوالً .32Kmالموقع  :Gتكون فً سحنة األمفٌبولٌتات فً عمق حوالً ....................................................22Km ٌدل الموقع  Aعلى أن الصخرة كانت فً سحنة الشٌست األخضر على عمق حوالً ،4Kmوٌدل الموقع  Dعلى أنها انتقلت إلى سحنة األمفٌبولٌتات فً عمق ٌناهز  ،32Kmوٌدل الموقع  Gعلى عودتها
نحو السطح فً عمق ٌناهز  22Kmداخل سحنة المفٌبولٌتات……………………………………………………………

4

 ٌدل وجود مركب األوفٌولٌت والبركانٌة األندٌزٌتٌة بسلسلة جبال الهٌمالٌا عن اختفاء محٌط إثر ظاهرة الطمر:األحداث التً تمر منها سلسلة جبال األندٌز........................................................................
 إثر استمرار الضغوطات الهامش الهامش الهندي بآسٌا آسٌا فتشكلت الخٌاطة األوفٌولٌتٌة صحبة تشوهات تكتونٌة:األحداث التً تعرفها سلسلة جبال األلب................................................................................
 استمرار زحف الهامش الهندي نحو آسٌا ،مع تراكبات كبٌرة ( MBTو )MCTأدت إلى ارتفاع سمك القشرةالقارٌة وتكون تضارٌس جد مرتفعة.................................................................................
 تعرض صخور الغالف الصخري لتحول ٌدل على مرور الصخور من سحنة الشٌست األخضر إلى سحنةاألمفٌبولٌتات فً منطقة عمٌقة وفً منطقة أقل عمقا ٌدل عن انغرازالصخور ثم صعودها إلى السطح.........
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