
 

 

 

 احلياة الطبيعة و علومامتحان الثالثي الثاني يف مادة 

 : (نقــــــــاط  8)  التمرين األول

 إنتاج إىل يؤدي الوقت نفس يف و النوع خصائص على باحملافظة النواة حقيقيات عند اجلنسي التكاثر يسمح
 :منطه لدراسة ذلك نقرتح ما يلي  حتدد وراثية ذخرية فرد كل ميتلك  ختلفةـأفراد م

  
I  - خلية  من أخذت صبغيات (1 ) الوثيقة متثل

 جلرادة جسمية 

I-1-  يف مرحلة حمددة  من  (1)حتصلنا  على الوثيقة

 مـــاهي هذه املرحلة؟علل اجابتك.حياة اخللية

I-2- اجلرادةهلذه استخرج الصيغة الصبغية 

I-3-  اذا علمت أن حتديد  اجلنس يف هذه احلالة مماثل

لإلنسان فهل تعترب هذه اجلرادة ذكر أم أنثى؟علل 

 اجابتك

 

 

-II-  بعض املظاهر ( 2)متثل الوثيقة

 اخللوية يف أكياس طلعية لنبات الذرة

II-1-  ما نوع االنقسام الذي متثله أشكال

 اجابتكعلل .(2)الوثيقة 

II-2- أعط عنوانا لكل شكل من أشكال

 ثم رتبها حسب تسلسلها الزمين( 2)الوثيقة 

رمسا ختطيطيا إلحدى  (3)متثل الوثيقة  

 .(2)البنى الظاهرة يف الوثيقة 

II-3- علل اجابتك.تعرف على هذه املرحلة 

II-4- مثل برسم ختطيطي املرحلة املوالية

 بنيةمع ابراز التطورات املمكنة هلذه ال

II-5-  مــاهي أهمية الظاهرة املبينة يف

 ؟(3)الوثيقة 
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 : (نـــــقاط 7) تمرين الثانيال

العام و يف وظيفتها  ختلف عن بعضها يف التعضيـختلف األشكال و األحجام تـيشمل العامل احلي كائنات من م

و لكن تشرتك يف كونها تتشكل من نفس الوحدة البنائية و متماثلة يف البنية اجلزئية املسؤولة عن نقل 

 .املعلومة الوراثية
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

I-الفحص اجملهري لنسيج من كائن  أظهر

حي متعدد اخلاليا الشكل املوضح يف 

 (4)الوثيقة 

I-1-  ما نوع اخللية املوضحة بالوثيقة

 ؟علل اجابتك(4)

I-2-  تعرف على العضيات املشار إليها

 (11 إىل 1 من)باألرقام 

I-3-  مـــا نوع الفحص اجملهري ؟علل

 إجابتك

 
 

 

II- إحدى هذه اجلزيئات املكونات املبينة يف  تعطي حلمأة. تشرتك الكائنات احلية يف تركيبها جبزيئات أساسية معقدة

 (5)الوثيقة 

II-1-  ماذا متثل العناصر

 ؟(أ،ب،جـ)

II-2-  استخرج العملية املبنية

 حمددا شروطها (5)يف الوثيقة 

املعايرة الكمية  ملختلف العناصر 

هلذه اجلزيئة عند عدة كائنات حية 

 A+G/C+Tتوضح أن النسبة 

بينما النسبة  ,1تساوي دائما 

A+T/C+G تتغري 

II-3- فسر هذه املعطيات 

II-4-  أرسم منوذج نظري هلذه اجلزيئة إذا علمت أن أن نسبةA =21%   21و أن عدد القواعد اآلزوتية يساوي 

 (العمليات احلسابية إجبارية) قاعدة 

II-5- أحسب عدد الروابط اهليدروجينية يف هذه اجلزئية 

أقلب الصفحـــة 3/  2الصفحة   



 الوضعية االدماجية ) 5 نقـــــــاط(:

ليس مرضا و ال عرضا ملرض بل هو مرحلة فيزيولوجية من مراحل حياة   (la ménopause)سن اليأس 

 .(الطمث)و انقطاع احليض  (توقف االباضة)تتميز بتوقف نشاط املبيضني ( األنثى)املرأة 

 

 

  

 

سن اليأس هي مرحلة انقطاع الدورة 

اشهر و هي  6الشهرية لفرتة تزيد عن 

ظاهرة طبيعية حتدث لدى كل النساء عندما 

لكن  سنة 55-45عمر  املرأةتصل 

أن  الدراسات العلمية احلديثة كشفت

خاطر إصابة املرأة باالكتئاب تتزايد بشكل ـم

حاد مع اقرتابها من سن اليأس أو انقطاع 

.الطمث  

 الوثيقة )1( : رسم ختطيطي للمعقد حتت السريري النخامي                 الوثيقة )2( : صورة جمهرية ملقطع يف مبيض امرأة

 املختصني األطباءتصرحيات أحد  :(4)الوثيقة خالل دورات جنسية      LHمنحنيات تغريات افرازات هرمون  :(3)الوثيقة 

 

 من خالل الوثائق و معلوماتك :املطلوب 

 قدم تفسريا لفيزيولوجية  املرأة يف سن اليأس -1-

 ؟لنساء يف هذه السن للخروج من االكتئابها لميقدالنصائح اليت ميكن ت ماهي -2-

(2)الوثيقة  (1)الوثيقة    

(3)الوثيقة  (4)الوثيقة    

أو أن تبين  من حولك، إما أن تدمر كل املباني.. إن هناك طريقتني ليكون لديك أعلى مبنى

 ......كذلك النجاح غريك من أعلى من غريك اخرت دائًما أن تبين أعلى

 

انتـــــــــــــهى 3/  3الصفحة   


