
  

   

 

4ة 1 صفحــــغ   

 

よُ ائُ زُ か الج ُيُ ．رُ هُ م ُالج ُ
ُيُ  よُُ ق ُيم かُ الد   ُيُ اط  بُ عُ か الش 

かُيُ 
بُ رُ التُ  ةُ ارُ ら ُوُ 

ُيُ   か  ُ．يُ نُ طُ الかُ

بُ رُ التُ  かُ يُ يよُ د ُم ُ
ُــــ か يُ  طائُ زُ الج  س  ُــــ よ و 

ُم ُ ُرُ د  ُ．ُ ف ُالتُ وُ  اء ُج ُالかꞌꞌ ُよُ س  ُ ら ُُ．بُ ـــ か اصُ الخ ꞌꞌُق  ر 
 ـــ かيعُ 

 
 
 

ُ

 التمよين اأول : )9ة نقاط(

اثيغ كثيڇا  ٚف علګ بع٬ جڤانظ ه٘ه اإستعمااػ سهل تماثل دعامغ امعلڤمغ الٙڤ اثيغ ، للتع ٚا٩ الٙڤ عاه بع٬ اأم
ٙاسغ امڤاليغ :  تقتٍڇ عليڊ الٖ

  الجزء اأوُل:
ٚف علګ الَتڇكيظ الكيميائي للمعلڤمغ  اثيغ في الَنڤاع ڣ تكڤڗ محمڤلغ علګ الصبغياػ ، بغيغ الَتع تتڤاجٖ امعلڤمغ الٙڤ

اثَيغ، تقٖم لڊ الڤثيقغ) ٙسڤماػ تخطيطيغ مكڤناػ الٖعامغ الڤٙاثيغ ب( تالٙڤ التي تمثل   

َٚ ت ٚف )الشكل ( أ ـ تع ٚ اممثلغ باأح ٙقام )الشكل ب( بتف علګ العناص ( ڣ باأ  

ٚ ب ٚ كيڀ يمكن الحصڤڋ علګ ه٘ه العناص ٚ أڣ  ب ، ثږ اٗك  ب( أكتظ الصيغغ الكيميائيغ امفصلغ للعناص

( بتحلل الشكل )أ( من الڤثيقغ ) (ـج  

2)  َٚ ٛڣتيغ ڣ عٖد ال ٜيئغ اڋ أحسظ عٖد القڤاعٖ اآ ٙڣجينيغ امڤجڤدع في قطعغ من ج 〈ٗا  ة2 ضpطڤلها  ذشAڣابط الهٖ

   TةGج  ةب2ها تحقق العاقغ : علمـ أنَ 
ٚيقغ الحساب مطلڤبغ( ، ثږ مث  ب      ط بَس ل م  ـــــــــل ه٘ه القطعغ بشكــــــــــ)ط  

  الجزء الثاني:
ٜيئغ )ع( عنٖ جميع الكائناػ الحيغ نقتٍڇ عليڊ ما يلي :لتأكيٖ تماثل  الج  

ٜم أڣ بطئ النمڤ ) ٚف علګ 〈حٖاها دe ذemsinaيعتبڇ التق ٚا٩ الشائعغ عنٖ اإنساڗ ، أسبابڢ متعٖدع ، للتع ( من اأم
( حين :2نقٖم لڊ الڤثيقغ )  

    أ(
ٚمڤڗ الن  ل الشكل )أ( مخطَ يمث  ليږ )الطبيعي( بالَس ( عنٖ الشخ٨ HGمڤ )ط يلخ٨ دٙڣ ه  

ٚمڤڗ النمڤ من أجل عاه ه٘ا ام٩ٚ بب(  ٚيقغ تسمح بإنتاه كميغ معتبڇع من ه ڣ يڤضح الشكل )ب( ط  

   ُむوالحياةة: اما かُعل．م الطبيع
 ع 2き :ست．ُ・ام

 ت2ة5/2ة/ة3اريみ: التُ 

ُ  ســـــــــــــــــــــا  2ة: ةامد 
اني  اختبار الفصل الث 
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4ة 2 صفحــــغ   

 

ٚمڤڗ النمڤ في مجااػ مختلفغ ب     ـ بينما يڤضح الشكل )ه( بع٬ امعلڤماػ عن استخٖاماػ ه
 

 

 

 
 

 
ٚضيتيڗ تفسيڇيت2انطاقا من الشكل )أ( من الڤثيقغ ) أ ـ (ت لسبظ ه٘ا ام٩ٚ ب يڗ( ، اقتٍڇ ف  

ٚيقغ امتبعغ في الشكل )ب( من الڤثيقغ ) سږ   ب ـ   ( ب2الط  

ٚضيتيڗ السابق اقتڇاحهما ب2باستغاڋ معطياػ الشكل )ب( من الڤثيقغ ) (2 ( صادځ علګ صحغ 〈حٖڥ الف  

ٚمڤڗ النمڤامصنع  في امجاڋ 2باإعتماد علګ معطياػ الشكل )ه( من الڤثيقغ )  (3 ( قٖم سببيڗ منع استخٖام ه
ٜٙاعي   ال

ٍٚ ب ٚياضييڗ ، مع الش ٚف ال   ڣ من ط

 

 الشكل )أ( 

(2الوثيقة )  
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4ة 3 صفحــــغ   

 

 
)かين الثاني: )تت نقطよالتم 

ٚطغ ــــــــاسييتميڈ بحس نادٙ  ٩ٚـــــــــم "،ٚـــــــ"أطفاڋ القم ــــٚف بــــا يعـــــــــــــأڣ م (٩ٚXeroderma pigmentosum )ـــــــم 〈َڗ  غ مف

ٚا٩ ه٘ا ام٩ٚ ظهٙڤ بقع داكنغ علګ  (،VUغ الشمس فڤځ البنف経جيغ )ـــــأشع ٚطاڗ الجلٖ  الجلٖ،من أع  ڣألږس

ٙاسغ ــــــلغ العيڤڗ، ٚف علګ سبظ ه٘ا ام٩ٚ نقتٍڇ عليڊ الٖ  امڤاليغب٩ٚ التع

ٚيبي النڤڣڬ منقڤص اأكسيجيڗب( تأثيڇ اأشتتمثل الڤثيقغ ) ٜيئغ الحم٬ ال  عغ فڤځ البنف経جيغ علګ ج

 

 (بتحلل الڤثيقغ ) (ت
ٚ من خالها سبظ م٩ٚ ) (2 ٚضيغ تفس  (بXeroderma pigmentosumاقتٍڇ ف
 

ُ :الجزء الثاني
  ٚ ٚضيَ  ڣأسبابڢ ڣامصادقغف علګ أصل ام٩ٚ للتع ٙب التَ قمنا بالتَ  ،غ امقتڇحغعلګ الف   :اليغجا

ڗ أحٖهما غ من 継خصيڤځ البنف経جيَ ــــــغ ف٩ٚ لأشعَ ــــــــعاستخاص خايا لږ يسبق لها أبٖا التَ  تَږ  :تالتجよبか  أ(
ٚ ږ ــــــــــــسلي ٚيضهمصاب  ڣاآخ ٚعاػ متڈايٖع من اأشعغ فڤځ  امڣتع  T فكانـ نتائٌ قياٝ عٖد ثنائياػ البنف経جيغ،لج

(TـT ٚعاػ أشعغ  (ب2مبينغ في الڤثيقغ ) VU( بٖالغ ج
حٖهما أن 継خصيڗ ــــــــــــڤځ البنف経جيغ مــــــــٖا التع٩ٚ لأشعغ فــــــــاستخاص خايا لږ يسبق لها أب تَږ  :2التجよبか  ب(
ٚ ږ ــــــــــــسلي ٚيضهمصاب  ڣاآخ ٙػ ب  امڣتع ٚعغ محٖدع من اأشعغ فڤځ البنف経جيغ قٖ ٝ فكانـ نتائٌ قيا 〈(،)ڣ  25لج

ٜمن مبينغ في الڤثيقغ )TـT )Tعٖد ثنائياػ   (ب3( بٖالغ ال
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4ة 4 صفحــــغ   

 

ٜيماػ عٖيٖع ن٘ك ٜيږ ــــــــــ تحتڤڬ خايا الجلٖ علګ 〈ن ٜيئغ اڋ ــــــــــــامس〉ڣڋ ع Eزسس3ٚ منها 〈ن بتخليصها  Aشذن 〈صٍا ج
ٙ  4تبيڗ الڤثيقغ ) البنف経جيغ،الناتجغ عن التع٩ٚ لأشعغ فڤځ  Tمن ثنائياػ  ٚكيظ ( قطعغ من امڤ ثغ امس〉ڣلغ عن ت

ٜيږ  ن ـــــــڗ جٖڣڋ التڤافق بي( فتبيَ 5أما الڤثيقغ ) بام٩ٚ،اب ــــــــامص ڣالشخ٨عنٖ كل من الشخ٨ السليږ  Eزسس3〈ن
ٜاػ ٚام  اأمينيغب ڣاأحما٩ ال

 

 

 
 
ثغ الشخ٨ السليږ  (ت  امصابب ڣالشخ٨مثل السلسلغ الببتيٖيغ امڤافقغ لقطعغ مٙڤ
 استنتٌ أصل م٩ٚ  ،2من الجٜء  تالجڤاب عل الس〉اڋ  ڣنتيجغ( 4) (،3) (،2باستغاڋ الڤثائق ) ( 2
(Xeroderma pigmentosum )ٚضيتڊ التي اقتڇحتها في الجٜء  ڣأسبابڢ ثږ  اأڣڋبصادځ علګ ف

 
ُ :الثالثالجزء 

ٙاسغ لخ٨ في ن٨ علمي العاقغ بيڗ النَ  ڣمامن مكتسباتڊ  اثي تڤصلـ 〈ليڢ من خاڋ ه٘ه الٖ  ڣمستڤياػمط الٙڤ
ٚڬ النَ  ٚيغ  ڣمامط الظاه اثيغ في استحٖاف أنما٭ ظاه ٚاػ الٙڤ  جٖيٖعبدٙڣ الطف
 
ُ

．فيق للجميعُ  بالت 
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