الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ثانوية :برج عمر إدريس
مديرية التربية لوالية إيليزي
التاريخ 2013/05/23:
الشعبة :آداب وفلسفة
التوقيت 08:سا10-سا
المستوى :ثانية ثانوي
االمتحان األخير في مادة العلوم الطبيعية والحياة
التمرين األول :
اقرأ الجمل بتمعن ،أكتشف الخاطئة منھا ثم صححھا باستعمال جدول
1ـ يتمثل العضو المستھدف لل  HCGفي الغدة النخامية.
2ـ تنخفض نسبة البروجسترون وترتفع نسبة األسيتوسين أثناء الوالدة .
3ـ يسمى البروالكتين بالھرمون المشيمي لتكوين الحليب .
4ـ حجاب عنق الرحم حاجز يمنع دخول البويضات إلى الرحم .
5ـ تتواجد المعلومات الوراثية التي تعبر عن الصفات في سيتوبالزم الخلية .
6ـ يسمح النقل المورثي بإدماج المورثة بتصحيح النقص في ھرمون النمو عند الفئران القزمة .
7ـ يبلغ عدد انماط االمشاج الممكنة  18عندما يساوي عدد الصبغيات .8
8ـ الواقي الذكري وسيلة فعالة تمنع اإلباضة .
9ـ يكون األليل متنحيا عندما يعبر عن نفسه عند الفرد مختلف اللواقح .
 -10الھرمون الذي يدل على وجود الحمل ھو البروجسترون .
التمرين الثاني :
 -1استئصال البنكرياس من كلب لمدة  8ساعات  ،ثم زرع بنكرياس آخر أخذ من كلب من نفس النوع ،في
عنق الكلب السابق ،حيث معايرة نسبة الغلوكوز في الدم والبول سمحت بالحصول على النتائج الموضحة في
الوثيقة ).(1

أ -حلّل المنحنيين الممثلين بالوثيقة ). (1
ب -ح ّدد كمية السكر في البول عند الساعة .15
ج -استخلص دور البنكرياس .
 -2نقوم بتحديد كمية الغلوكوز في دم الوريد البابي والوريد فوق الكبدي عند حيوان تناول وجبة غذائية سكرية
التحلون
في دم الوريد فوق الكبدي
في دم الو يد البابي الكبدي
1غ/ل
2.5غ/ل
بعد وجبة غذائية
أ -قارن بين نسبة السكر )التحلون ( في الدم الداخل إلى الكبد والصادر منه .ب -استخلص دور الكبد .
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اقلب الصفحة .....

التمرين الثالث :

 -Iاﺧذ ﻋﻳﺳﻰ اﺑﻧﻪ ﺧﺎﻟد إﻟﻰ اﻟطﺑﻳب ﻓرﺣﺎ ﻹﺟراء ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺧﺗﺎن ،و ﻟﻛﻧﻪ ﻓوﺟﺊ ﻋﻧدﻣﺎ أﻋﻠﻣﻪ اﻟطﺑﻳب ﺑﻌد اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ أن اﺑﻧﻪ

ﺧﺎﻟد ﻣﺻﺎب ﺑﻣرض اﻟﻧﺎﻋور ) (Hémophiliaو ﻫو ﻣرض ﻧﺎﺟم ﻋن ﻧﻘص أو اﻧﻌدام ﻋﺎﻣﻝ اﻟﺗﺧﺛر)إﻧزﻳم( ﺣﻳث ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﺟرح ﻳﺑﻘﻰ اﻟﻧزﻳف ﻟﻣدة طوﻳﻠﺔ ﺣﺗﻰ ﻳﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻪ.
 ﻗﺎم ﻋﻳﺳﻰ ﻣﻊ ﺟﺎرﻩ و ﻫو أﺳﺗﺎذ ﻟﻠﺑﻳوﻟوﺟﻳﺎ ﻓﻲ إﻋداد ﺷﺟرة اﻟﻧﺳب ﻟﻬذا اﻟﻣرض :ﻋﻠﻣﺎ اﻧﻪ ﻣﺣﻣوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺑﻐﻲاﻟﺟﻧﺳﻲ  Xو ﻫو ﻣﺗﻧﺣﻲ )ﻣﻘﻬور(.
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1ـــ ﻣﺎذا ﺗﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣن ﺗﺣﻠﻳﻠك ﻟﻬذﻩ اﻟﺷﺟرة ﺣوﻝ طرﻳﻘﺔ اﻧﺗﻘﺎﻝ ﻫذا اﻟﻣرض.
2ـــ ﺣدد اﻷﻧﻣﺎط اﻟوراﺛﻳﺔ ﻟﻬذﻩ اﻷﻓراد.
3ـ ﻣﺎﻫﻲ أﻧواع ﻣرض اﻟﻧﺎﻋور وﻣﺎﻟﻔرق ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ .
4ـ ﻓﻲ أي ﺣﺎﻟﺔ ﻳﻣﻛن ظﻬور إﻧﺎث ﻣﺻﺎﺑﺔ ؟
IIــ

1ـ ﺗﻌرﻳف اﻹﺳﺗﻳﻼد
2ـ أذﻛر ﻣراﺣﻝ اﻹﺳﺗﻳﻼد .

*ﺗﺟﺎوز أﻟﻣك ﺑﻛﺛرة أﻣﻠك وأرﻓق ﻫذا اﻷﻣﻝ ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ ﺣﺗﻣﺎ ﺳﺗﺻﻝ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺗك *
إنتھى
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