
 ج م ع  1األقســـــــــــام  يعيةفي مادة العلوم الطبثالثي األول اختبار ال ثانوية عليان حميمي 

 ســــــــــــــــــا: 2المدة  2022-2021 : السنة الدراسية البويرة  –الشرفة 

 ن( 08:) التمرين االول

 .تحدث على مستوى أنسجة متخصصةخلوية محددة ليات آوفق  طورمو و الت  النباتات و الحيوانات بقدرتها على الن   تتميز 
المسؤولة عن النمو كذا اآلليات األنسجة المتخصصة وهذه لدراسة 

ونجري  ر ثالث مجموعات من النبيتاتنحض، الطولي للنبات 

 : ( 01عليها التجارب الموضحة في جدول الوثيقة )

 المناطقو 02 : ) أ ( و ) ب ( من الوثيقة الجزءين  سم   -1

                                                                                                                 ) أ( . المكونة للجزء ③،②،①

 ؟ ماهي المعلومات المستخرجة 01الوثيقة  نتائجتحليل  من -2

والتي  2و 1 منطقتينالظواهر التي تحدث في ال نص علمي في اشرح ق و مكتسباتكعتمادا على محتوي الوثائا -3

 .للن بات وليالط  مون  بال تسمح 

  ن(12:)  التمرين الثاني

 ل(  بالتكاثر العشوائي للخاليا السرطانية التي يمكن أن تنتشر و تشك LE CANCERيتميز مرض السرطان )

ستئصال ية وحتى اإلمنها الكيميائية و اإلشعاعله لقد عمل العلماء دوما على ايجاد عالجات مختلفة و ، سرطانية مااورأ

قشور نبات ن  مستخلصة مو هي الكيميائي للسرطان ( مادة تستخدم في العالج Taxol) التاكسولبالعمليات الجراحية. 

TexusBrevifolis )) ، انتشار الخاليا السرطانية .              من على الحد هذه المادة حيث تعمل                     

 :  اليةالدراسة الت   ملمعرفة آلية تأثير مادة التاكسول في العالج الكيميائي للسرطان نقد  

 :  الجزء األول
 ع تطور عددزرع خاليا سرطانية و خاليا عادية في ظروف متشابهة و في وسطين منفصلين مع تتب   تم : ( 1التجربة )

أما الشكل ) ب( من نفس  ،(01حصل عليها مبينة في الشكل )أ( من الوثيقة )الم . النتائج زرعالخاليا في كل وسط 

السرطانية  عدد الخاليايمثل فالوثيقة 
                                                            . غياب مادة التاكسولفي وجود وفي 

لمنحنيات  تحليال مقارنا دمق -1

 .   (01الشكل )أ ( للوثيقة )

                                                
باستغاللك للشكل ) ب ( من  - 2    

تفسر بها اقترح فرضية ( 01الوثيقة )

لمنع  مادة التاكسول كيفية تأثير
 السرطانية. نتشار الخالياإ
 

 1صفحة 

رقم 
 المجموعة

 التجارب
 

 النتائج

 نمو طولي عادي للنبات تجربة شاهدة 1

توقف النمو الطولي  من الجذر ) أ( جزءتخريب ال 2
 للجذور.

توقف النمو الطولي  من الساق )ب(جزء تخريب ال 3
 للسيقان.

توقف النمو الطولي  )ا( و )ب( جزءينتخريب ال 4
 للنبيتات.

 جزءمن ال ②منطقة تخريب ال 5

 ) أ(

توقف النمو الطولي 
 للجذور.

01الوثيقة   
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 : الجزء الثاني

 : راسة التاليةم الد  نقد   سابقا المقترحة الفرضية صحة من للتأكد 

 

مجموعتين من  تم زرع: (2التجربة)

هما حدأ ،وسطينفي  السرطانية الخاليا

بينما  ليه،إ تم إضافة مادة التاكسول

هذه المادة )شاهدة(.  اآلخر لم تضف له

في موضحة  المحصل عليها النتائج

 : ( 02) الوثيقة

                        

 02 بمعطيات الوثيقة استدل -1

على صحة لتصادق   و مكتسباتك 

 الفرضية المقترحة.

 

 

 : الجزء الثالث 

 :   التالي التحصيلي المخطط أكملمما سبق  -

 ....................................................                    : العنوان                            

                                                                                   

   ق للجميعالتوفياستاذات المادة يتمنين                                                                                           

 02صفحة 

02 لوثيقةا  
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 2021/2022مصحح االختبار االول ج م ع ت                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (                                                                                                                            05:  )التمرين األول 

القمة النامية للساق                                                                           : القمة النامية للجذر         الجزء ب  : الجزء أ        :  2و  1ين تسمية الجزء -/1

القلنسوة.                                ③منطقة مرستيمية ②منطقة االستطالة  ①: للجزء أالمكونة   1،2،3تسمية المناطق

 :  ثم  تقديم المعلومات المستخرجة  01تحليل نتائج الوثيقة -/2

 : مجموعة من التجارب أنجزت على خمس مجموعات من نبيتات و نتائجها بحيث نالحظ   01تمثل الوثيقة -

 التحليل رقم التجربة

 حيث نالحظ أنه حدث نمو طولي عادي للنبات . تعتبر تجربة شاهدة 01

 الطولي للجذورالقمة النامية  نالحظ توقف النموعند تخريب الجزء أ من الجذر أي  02

 عند تخريب الجزء ب من الساق أي القمة النامية  نالحظ توقف النمو الطولي للساق 03

 توقف النموالطوليللنبيتاتين أ و ب نالحظ عند تخريب الجزء 04

 من الجزء أ توقف النمو الطولي للجذور ②عند تخريب المنطقة  05

 : المعلومات المستخرجة
 يظهر النمو النمو عند النبات في تطاول الجذور و السيقان.-
 المناطق المسؤولة عن النمو الطولي للسيقان هي القمم النامية للسيقان .-
 النمو الطولي للجذور هي القمم النامية للجذور بالضبط منطقة المرستيم اإلبتدائي.المناطق المسؤولة عن -
                                                                                                                       : النص العلمي 

 ①.تتميز النباتات بقدرتها على النموو التطور وفق آليات خلوية محددة تحدث على مستوى أنسجة متخصصة )المنطقة 

 النمو الطولي للنبات؟ب التي تسمحفما هي هذه االليات و الظواهر المرستيمية(.  المنطقة ②منطقة االستطالة و المنطقة

يتجلى نمو النبات في التحول التدريجي للنبيتة الناتجة عن انتاش البذرة الى نبات ضخم حيث تتوضع مناطق النمو عنده 
على الترتيب (,حيث تنتظم هذه 02لوثيقة على مستوى القمم النامية المتواجدة بنهاية الجذر و الساق )الجزءينأ و ب من ا

من الجزء أ(.              ①)المنطقة منطقة اإلستطالة من الجزء أ( و②)المنطقة  منطقة مرستيمية: القمة في منطقتين 

ن( قادرة على التكاثر بظاهرة 2تتميز خاليا المنطقة المرستيمية عند النبات بأنها خاليا ثنائية الصيغة الصبغية رمزها)

االنقسام الخيطي المتساوي و التي تسمح بالنمو و التجديد الخلوي لألنسجة.                                                     
راحل حسب مظهر الصبغيات )المرحلة  4.  االنقسام الخيطي المتساوي ظاهرة مستمرة يمكن تقسيمها الى 

النهائية (لينتج في االخير خليتان بنتان في كل واحدة نفس  االنفصالية،المرحلة االستوائية،المرحلة التمهيدية،المرحلة
و تحتفظ االخرى بخاصية االنقسام.                   ،لخلية االم،احدى الخليتين تنمو و تتمايز من أجل أداء وظائفها الصيغة الصبغية ل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .  تتميز خاليا منطقة االستطالة                          
نها خاليا كبيرة متطاولة نواتها صغيرة نسبيا و جانبية بها فجوات نامية يتم بفضلها تزايد ابعاد الخلية و استطالتها حيث بأ

                                                                              تمتص الفجوات الماء فتنتفخ وتندمج لتشكل فجوة كبيرة تضغط على الجدران الوسطية مما يساهم في تطاول الخلية.                  
الخيطي  بظاهرة االنقسامعن طريق التكاثر  زيادة عدد الخاليا التي تسمح بالنمو الطولي للنبات في االليات. تلخص 

 االمداد بالعناصر الضرورية للبناءتاج الى و هذا كله يح بزيادة أبعادهاالتي تسمح  استطالة الخالياالمتساوي للخاليا و 
 المتوفرة في الوسط.

 :ن(11التمرين الثاني)

                            : الجزء األول

منحنيي تغيرات عدد الخاليا العادية  01تمثل الوثيقة: (01التحليل المقارن لمنحنيات الشكل )أ( من الوثيقة )/1    

 : في نفس الشروط التجريبية حيث  والسرطانية بداللة الزمن

 .610x3تزايد طفيف وبنفس الوتيرة  لعدد الخاليا العادية و السرطانية  حتى بلوغه حوالي  نالحظ: ســـا24الى  0من

تبدأ هذه  الخاليا في االرتفاع التدريجي غير أن الزيادة  تكون أكبر عند الخاليا السرطانية حيث  سا: 90الى  24من 

 فقط. 610x10عند تقريبا في حين يصل عدد الخاليا العادية الى 610x15يصل عددها حوالي

 ثبات عدد الخاليا العادية و استمرار زيادة عدد الخاليا السرطانية. : ســـا120الى  90 من

 الخاليا السرطانية ال تتوقف عن االنقسام و التكاثر. : االستنتاج
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 ن الخاليا السرطانية تتزايد و تتطور بشكل أكبر و أسرع من الخاليا العادية .أو أ     

                                                                                                                             مادة التاكسول: استغالل الشكل )ب( إلقتراح فرضية تفسر تأثير-/2

بتضاعفها باالنقسامات الخيطية المتساوية  المعالجة بالتاكسولغيرزيادة عدد الخاليا  01يظهر الشكل )ب( من الوثيقة 

ظاهرة  ايقافمادة التاكسول تعمل على  -: على عكس الخاليا المعالجة بنفس المادة و منه فالفرضية المقترحة هي أن

 و انتشارها.  االنقسام الخيطي المتساوي للخاليا السرطانية و بالتالي منع تكاثرها

                             : الجزء الثاني

                            : و المكتسبات للمصادقة على الفرضية المقترحة 02اإلستدالل بمعطيات الوثيقة-/1  

 : نتائج زرع خاليا سرطانية في وجود و غياب التاكسول حيث نالحظ أن  02تمثل الوثيقة  -

 : بدون تاكسولالشاهدة 02بالنسبة للمجموعة 

لة لخلية( الى المرح)انتظام الصبغيات في خط استواء ا 1نالحظ أن الخاليا السرطانية تنتقل من المرحلة االستوائية في ز 

( أي حدوث المرحلة االنفصالية بشكل  و هجرتها الى قطبي الخلية انفصال كروماتيدي كل صبغي )2االنفصالية عند ز

 عادي . 

 : تاكسولفي وجود ال 01مجموعة أما ال

حيث نالحظ عدم انفصال الصبغيات و بقائها في  2خاليا السرطانية في المرحلة االستوائية من االنقسام عند زتبقى ال

 المستوى االستوائي للخلية .

 اذن مادة التاكسول توقف عملية اإلنقسام )تكبحه، تثبطه (. : الستنتاجا

مادة التاكسول تؤثر على إنقسام الخلية السرطانية من خالل منع حدوث المرحلة االنفصالية حيث يتوقف االنقسام في  - 

و بالتالي ال يتم فصل الخلية االم الى خليتين فال  ،(و ال يستمر كروماتيدي كل صبغي المرحلة االستوائية )تمنع انفصال

 . المقترحة سابقا يؤكد صحة الفرضيةو هذا ما .يحدث تكاثر الخاليا السرطانية

 

 : تكملة المخطط التحصيلي المقدم  :  الجزء الثالث

 
  بالتاكسولير خاضع للعالج بالتاكسول                                         شخص خاضع للعالج شخص غ                   

                                                                                                                                                                      . 

 

 التاكسول                                                                                                       

 

 

                                                                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                     و اآلخر غير  د شخصين أحدهما خاضع للعالج بالتاكسولمخطط تحصيلي يوضح تطور الخاليا السرطانية عن  : العنوان

 خاضع له.

 

 الخاليا السرطانية

 لمتساويا الخيطيم النقساتتضاعف بظاهرة ا

 

 المتساويالنقسام الخيطي ا بظاهرة تتضاعف

 الخاليا السرطانية تكاثر عند المرحلة االستوائية لخالياا إنقسام توقف

توقف تكاثرالخاليا السرطانية و السيطرة على 

.المرض  
en و تطور المرض سرطاني ورم تشكل
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