
 :انصفؾخ

 :انًــــــــــــبدح

 (ح)انشؼت

 :أٔ انًسهك 

 

 

 

 االيزؾبٌ انٕغُٙ انًٕؽذ نهجكبنٕسٚب

 2009انذٔسح انؼبدٚخ 

 انًٕظٕع

  ػهٕو انؾٛبح ٔاألسض

 شؼجخ انؼهٕو انزغشٚجٛخ يسهك انؼهٕو انفٛضٚبئٛخ

          1      
 

    4 

C:NS34 

 5 :انًؼبيم

 يذح 

 :اإلَغبص

3 

 

 (َمػ 4)انزًشٍٚ األٔل 

ٚزشرت ػٍ انًُٕ انًزضاٚذ نهسكبٌ ٔرطٕس انؼبداد االسزٓالكٛخ اسرفبع فٙ إَزبط انُفبٚبد انًُضنٛخ، رهؾك ْزِ 

 .انُفبٚبد ػذح أظشاس ثبنجٛئخ ٔثبنصؾخ، يًب ٚزطهت رذثٛشْب ثبػزًبد رمُٛبد يزؼذدح 

ثٍّٛ، يٍ خالل ػشض ٔاظؼ ٔ يُظى، آصبس انُفبٚبد انًُضنٛخ ػهٗ انجٛئخ ٔ ػهٗ صؾـخ اإلَسبٌ، ٔأركش أْى غشق 

 . رذثٛشْب

 (َمػ 6) انزًشٍٚ انضبَٙ 

I –  نهكشف ػٍ ثؼط أسجابة .  َصبدف، ػُذ َجبد انغهجبٌ، َجزبد راد سٛمبٌ غٕٚهخ ٔأخشٖ راد سٛمبٌ لصٛشح

 :اخزالف غٕل انسٛمبٌ ػُذ ْزا انُجبد، َمزشػ اسزضًبس انًؼطٛبد انزبنٛخ

A-   يكٍ اسزؼًبل رمُٛخ انزؾهٛم انكشٔيبرٕغشافٙ ثبإلٚسبو اإلشؼبػٙ يٍ انكشف، ػُذ َجبد انغهجبٌ، ػٍ ٔعإد

رجٛاٍ .  Gibbérellineْٙٔ ، :GA1   ٔGA8   ٔGA20 ٔGA29أسثؼخ إَٔاع يٍ ْشيٌٕ َجبرٙ ٚذػٗ انغجشٚهٍٛ 

ٔػُذ َجبد انغهجبٌ ر٘  سٛامابٌ (  1انشكم) َزبئظ اسزؼًبل ْزِ انزمُٛخ ػُذ َجبد انغهجبٌ ر٘ سٛمبٌ لصٛشح  1انٕصٛمخ 

 (.2انشكم)غٕٚهخ 

 1انٕصٛمخ 

 .رشٛش كم لًخ يٍ لًى انًُؾُٗ إنٗ ٔعٕد َٕع يٍ انغجشٚهٍٛ:  يهؾٕظخ

 

GA20 

 كًٛخ اإلشؼبع ثٕؽذاد اصطالؽٛخ كًٛخ اإلشؼبع ثٕؽذاد اصطالؽٛخ

1انشكم  2انشكم    

GA1 

GA20 

GA29 

GA8 

GA20 

GA29 
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 شؼجخ انؼهٕو انزغشٚجٛخ يسهك انؼهٕو انفٛضٚبئٛخ: أو انمسهك( ة)، انشعبػهٕو انؾٛبح ٔاألسض: مادة

 انصفحت

             2 

4 

C   -  3رزؾكى فٙ رشكٛت األَضٚىβ-hydroxylase ٍٛانؾهٛم : يٕسصخ رٕعذ ػهٗ شكم ؽهٛه(Le ) انًٕعٕد ػُذ

عضء  3رًضم انٕصٛمخ. انًٕعٕد ػُذ َجبد انغهجبٌ ر٘ سٛمبٌ لصٛشح (Led) َجبد انغهجبٌ ر٘ سٛمبٌ غٕٚهخ، ٔانؾهٛم

 .   (Led)ٔانؾهٛم ( Le)يٍ يززبنٛخ انُكهٕٛرٛذاد نكم يٍ انؾهٛم 

B - سهسهخ رفبػالد رشكٛت  2رمذو  انٕصٛمخ

رؼجش األسٓى ػٍ رفبػالد . يخزهف إَٔاع انغجشٚهٍٛ

 . رزؾكى فٛٓب أَضًٚبد َٕػٛخ

 2انٕصٛمخ 

 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 

 TCG TCT GGT CGT ATC CGC TAT GCA TTC CCT (   Le)عضء يٍ يززبنٛخ انُٛكهٕٛرٛذاد نهؾهٛم 

 CGA CTT GTT GTG ATC CGC TAT GCA TTC CCT (Led)عضء يٍ يززبنٛخ انُٛكهٕٛرٛذاد نهؾهٛم 

 3انٕصٛمخ 

 (ٌ 1.)، سجت اخزالف انًُٕ فٙ غٕل سٛمبٌ َجزخ انغهجب1ٌاسزُزظ يٍ  يمبسَخ يؼطٛبد انٕصٛمخ -1

 (ٌ 1.75. )، فسش اخزالف غٕل سٛمبٌ َجبد انغهجب3ٌٔ 2ٔ 1ثبسزضًبس يؼطٛبد انٕصبئك  -2

 . انٓشيٌٕ انفؼبل نًُٕ َجبد انغهجبGA8ٌ ًٚضم انُٕع : يهؾٕظخ    

II  -  نًؼشفخ كٛفٛخ اَزمبل ْبرٍٛ انصافازاٛاٍ ياٍ .  رزؾكى فٙ غٕل انسبق ٔنٌٕ األصْبس ػُذ َجبد انغهجبٌ ػٕايم ٔساصٛخ

انازاٙ نآاب َافاه اناًاظآاش  A  ٔB ٔCعٛم ٜخش، َمزشػ دساسخ َزبئظ صالصخ رضأعبد أَغضد ثٍٛ كم ياٍ اناُاجازابد 

 . راد سبق لصٛشح ٔأصْبس ثٛعبء Dَٔجزخ ( سبق غٕٚهخ ٔأصْبس ؽًشاء)انخبسعٙ 

 .ٚمذو انغذٔل انزبنٙ َزبئظ انزضأعبد انضالس انًُغضح 

 C x D:  انزضأط انضبنش B x D: انزضأط انضبَٙ A x D :انزضأط األٔل َٕع انزضأط انًُغض

 انُزبئظ
سبق َجزبد راد  100%

 غٕٚهخ ٔأصْبس ؽًشاء

سبق َجزبد راد  50%

 لصٛشح ٔأصْبس ؽًشاء

 

غٕٚهخ سبق َجزبد راد  25%

 ٔأصْبس ؽًشاء

    

لصٛشح سبق َجزبد راد  25%

 ٔأصْبس ؽًشاء

سبق َجزبد راد  50%

 غٕٚهخ ٔأصْبس ؽًشاء

لصٛشح سبق َجزبد راد  25%

 ٔأصْبس ثٛعبء

غٕٚهخ سبق َجزبد راد  25%

 ٔأصْبس ثٛعبء

 

 (ٌ 1.75)يبرا رسزُزظ يٍ َزبئظ كم ٔاؽذ يٍ انزضأعبد انضالس؟   -3

نهزؼجٛش ػٍ صفخ غٕل (  n   ٔN)نهزؼجٛش ػٍ صفخ نٌٕ األصْبس ٔانشيضٍٚ(  r   ٔR)ثبسزؼًبل انشيضٍٚ    -4 

 :انسبق 

 A  ٔB   ٔC  ٔ D ( .1 ٌ)أػػ األًَبغ انٕساصٛخ نهُجزبد     -أ

 (ٌ 0.5. )أَغض شجكخ انزضأط ثبنُسجخ نهزضأط انضبَٙ  -ة
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 انصفحت

             3 

4 

 

 . إؽذٖ انًُشطبد انزٙ ٚسزؼًهٓب انشٚبظٌٕٛ انًزخصصٌٕ فٙ انًسبفبد انطٕٚهخ كبنًبسرٌٕ EPOرؼزجش يبدح 

 :ػهٗ رؾسٍٛ آداء ػذائٙ انًسبفبد انطٕٚهخ، َمزشػ اسزضًبس انًؼطٛبد انزبنٛخ  EPOنزٕظٛؼ كٛفٛخ رأصٛش يبدح 

ٚاماذو .  رزٕفش انؼعهخ انٓٛكهٛخ ػهٗ َٕػٍٛ يٍ األنٛبف انؼعهٛخ، ٚخزهاف ػاذد كام َإع ؽسات انازاخاصا  اناشٚابظاٙ  -

ٔػاذائاٙ (  1األناٛابف) ثؼط خبصٛبد األنٛبف انًًُٓٛخ ػُذ كم يٍ ػاذائاٙ اناًاسابفابد اناطإٚاهاخ  1يٍ انٕصٛمخ  1انشكم

 . LDH ٔMDHدٔس األَضًٍٚٛ انؼعهٍٛٛ  1يٍ انٕصٛمخ  2ٚجشص انشكم( . 2األنٛبف )انًسبفبد انمصٛشح 

 (َمػ 5)انزًشٍٚ انضبنش 

 خاصيات األلياف العضلية

األلياف المهيمنة عند 
 عدائي المسافات الطويلة

 (1األلياف )

األلياف المهيمنة عند عدائي 
 المسافات القصيرة

 (2األلياف )

 صغير كبير معدل عدد الشعيرات الدموية المحيطة باأللياف

 قوي ضعيف LDHتركيز أنزيم 

 ضعيف قوي MDHتركيز أنزيم 

 منخفض مرتفع عدد الميتوكوندريات

 انؾًط انهجُٙ

5RH2 
5R 

3H2O 

R 

RH2 ؽًط انجٛشٔفٛك 

3CO2 

ٚى 
أَض

LDH

 

أَضٚى 

M
DH

 

 (متقبم هيذروجيه مختزل)

 (متقبم هيذروجيه مؤكسذ)

 1انشكم  

 1انٕصٛمخ 

؛ Ribavirineفٙ إغبس ػالط انًشظٗ انًصبثٍٛ ثبنكجبد، ُٚصؼ انطجٛت انًخز  انًشٚط ثزُبٔل يبدح   
غٛش أٌ ْزِ انًبدح رسجت ػُذ انًشٚط أػشاظب صبَٕٚخ يٍ ثُٛٓب ظٕٓس فمش انذو انُبرظ ػٍ َم  فٙ ػذد 

يصؾٕثخ  Ribavirineيٍ أعم رفبد٘ ْزا انؼََشض انضبَٕ٘ ٚزُبٔل انًشٚط يبدح . انكشٚبد انؾًشاء
 .  EPOثـًبدح

 2انٕصٛمخ 

 :1ثبسزغالنك نًؼطٛبد شكهٙ انٕصٛمخ   -1  

 (ٌ 2. )يجشصا يٕلغ ػًهًٓب داخم انخهٛخ LDH ٔMDHؽذد دٔس كم ٔاؽذ يٍ األَضًٍٚٛ انؼعهٍٛٛ  -أ

 (1ٌ. )اسزُزظ غجٛؼخ انزفبػالد انًُزغخ نهطبلخ ػُذ ػذائٙ انًسبفبد انطٕٚهخ ٔػُذ ػذائٙ انًسبفبد انمصٛشح -ة

ػهٗ إَغبصاد ػذائٙ  EPOٔػهٗ انًؼطٛبد انسبثمخ، فسش كٛفٛخ رأصٛش يبدح  2اػزًبدا ػهٗ يؼطٛبد انٕصٛمخ -2

 (ٌ 2. )انًسبفبد انطٕٚهخ

 .فٙ انًغبل انطجٙ EPOإؽذٖ ؽبالد اسزؼًبل   2رجٍٛ انٕصٛمخ  -

 2انشكم 
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 شؼجخ انؼهٕو انزغشٚجٛخ يسهك انؼهٕو انفٛضٚبئٛخ: أو انمسهك( ة)، انشعبػهٕو انؾٛبح ٔاألسض: مادة

 انصفحت

             4 

4 

 

 (َمػ 5)انزًشٍٚ انشاثغ 

نزؾذٚذ انؼٕايم رشافك رشكم انسالسم انغجهٛخ يغًٕػخ يٍ انظٕاْش انغٕٛنٕعٛخ يٍ ثُٛٓب ظبْشح انزؾٕل،    

 :انًسؤٔنخ ػٍ انزؾٕل  ٔػاللزّ ثذُٚبيٛخ انصفبئؼ، َمزشػ دساسخ انٕصبئك انزبنٛخ

ثفشَسب،  ٔلذ ثُٛذ يغًٕػخ يٍ انذساسبد أٌ  Bas Limousinخشٚطخ يجسطخ نًُطمخ  1رًضم انٕصٛمخ -

رجشص ْزِ انخشٚطخ . انخصبئ  انغٕٛنٕعٛخ نٓزِ انًُطمخ يشرجطخ ثبنظٕاْش انغٕنٕعٛخ انزٙ ػشفزٓب عجبل األنت

يُؾُٛبد انظٕٓس انًززبنٙ نجؼط انًؼبدٌ انزٙ رذخم فٙ انزشكٛت انؼٛذاَٙ نصخٕس ْزِ انًُطمخ،  ٔرنك ػُذيب َزغّ 

 .  يٍ انغُٕة إنٗ انشًبل

 .يغبالد اسزمشاس ثؼط انًؼبدٌ انًًٛضح نظبْشح انزؾٕل 2رًضم انٕصٛمخ  -

 .ًَٕرعب رفسٛشٚب نهظٕاْش انغٕٛنٕعٛخ انًؤدٚخ إنٗ  رشكم صخٕس انًُطمخ انًذسٔسخ 3رًضم انٕصٛمخ  -

 : 2ٔ  1ثبسزغالل يؼطٛبد انٕصٛمزٍٛ   -1  

 (2ٌ. )ػُذيب َزغّ يٍ انغُٕة إنٗ انشًبل( انعغػ ٔدسعخ انؾشاسح)ثٍٛ كٛف رزغٛش ػٕايم انزؾٕل  -أ

 (1ٌ.    )اسزُزظ، يؼهال إعبثزك،ًَػ انزؾٕل انز٘ ػشفزّ انًُطمخ -ة

 (ٌ 2.) ، فسش ػاللخ انزؾٕل انز٘ ػشفزّ انًُطمخ انًذسٔسخ ثذُٚبيٛخ انصفبئؼ3يٍ خالل رؾهٛم يؼطٛبد انٕصٛمخ  -2

  

 

  1انٕصٛمخ 

N 
—Si+ —  :ظٕٓس انسهًٛبَٛذ 

—Di+ — :ٍٛظٕٓس انذسز 

—Bi+ — :ظٕٓس انجٕٛرٛذ Di+ 

Si+ 
Si+ Si+ 

Di+ 

Di+ 
Di+ 

Di+ 

Di+ 

Bi+ Bi+ 

0 5 

Thiviers 

Genis 

Allassac 

يُؾُٛبد ظٕٓس 

 انًؼبدٌ

10 Km 

 فبنك

 يُؾُٗ انزصهت

ؽذٔد يغبالد اسزمشاس 

 انًؼبدٌ

Si :سهًٛبَٛذ 

An :أَذنٕسٛذ 

Di :ٍٛدسز 

Gr :٘ثغبد 

Bi :ثٕٛرٛذ 
 Kbarsانضغظ 

درجت 

 C°انحرارة 

رشْٕبد  

ٔصخٕس 

 يزؾٕنخ

ثمبٚب انمششح  

 انًؾٛطٛخ

رشْٕبد  

 ٔصخٕس يزؾٕنخ

غالف  

 صخش٘

 انًشؽهخ األٔنٗ 

 انًشؽهخ انضبَٛخ 

 انًشؽهخ انضبنضخ 

 Aانصفٛؾخ   Bانصفٛؾخ  

 3نٕصٛمخ ا
 2انٕصٛمخ 

https://inscription.ma/


  
 
  

https://inscription.ma/


  
  
  

https://inscription.ma/


  
  

https://inscription.ma/



