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  األسدس األول  

 الفرض المحروس األول
07/03/2016  

  علوم الحیاة واألرض :المادة
  الحیاة واألرض علوم :مسلك

  ساعات 2: دة اإلنجازم
  
  

  )ن5(المعارف  استرداد  :األول المكون
I-   ن2( :التالیة  االقتراحاتالصحیح من بین  االقتراحعین( 

    

  

  

  

  

  

  

II-  ن1.75(. أنواع االنقسامات الخلویةحد أب الوثیقة جانبھترتبط( 
 
 
 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

III-  الثانیة المحددة بحروف وذلك بنقل األرقام ثم وضع الحروف المناسبة لھا المجموعة بأرقام وبین مقترحات  األولى بین مقترحات المجموعةاربط
 )ن1.25( .بین قوسین

  

  

  

  

 ..............:رقم االمتحان............... : الفوج......................  : القسم...............................................................  :االسم ألكامل

 تسمح دراسة الخریطة الصبغیة من صحیح خطأ
 .تحدید الصبغي الحامل للمورثة المدروسة  
 .تحدید الحلیل السائد والحلیل المتنحي  
 .تحدید نوع الشذوذ الصبغي  
 .األبوي عند البنت Xاألمومي والصبغي  Xالتمییز بین الصبغي   
 

 توالي االنقسام االختزالي واإلخصاب یسمح ب صحیح خطأ
 .الصبغیةاختزال الصیغة   

 .ثبات الصیغة الصبغیة  

 .تنوع الخبر لألمشاج  

 .تطابق الخبر الوراثي من جیل آلخر  

أخط   تحدث ظاھرة العبور الصبغي نتیجة صحیح 
 .تبادل قطع بین صبغیین غیر متماثلین  

 .تبادل قطع بین صبیغیي نفس الصبغي  

 .الصبغیان المتماثالن تبادل قطع بین صبیغیي  

 .التوزیع العشوائي للصبغیات خالل االنفصالیة االولى  

 

 یسمح االنقسام التعادلي ب صحیح خطأ
 .ADNالحفاظ على ثبات كمیة   

 .الحصول على خلیتین بنتین انطالقا من خلیة واحدة  

 .اختزال عدد الصبغیات  

 .حدوث عبور صبغيتنوع الخبر الوراثي لألمشاج رغم عدم   

 

 الثانیةالمجموعة 
 14زائد مرتبط بالصبغي  21صبغي   - أ

 21زائد في الزوج الصبغي  21وجود صبغي   - ب
 زائد عند الرجل Xوجود صبغي   - ت
  عند المرأة Xنقصان صبغي   - ث
  5ضیاع الذراع القصیر للصبغي   -  ج

 

 األولىالمجموعة 
 )......(   Turnerشذوذ   -1
 )......( Klinefelter شذوذ -2
 )......( »صیاح القطة « شذوذ -3
 )......(   Downشذوذ -4
  )......(المقنع      Downشذوذ -5

 

 

 .Bأعط االسم المناسب لحروف الوثیقة، مع التعلیل بالنسبة للشكل 

  لـیـلـعـالت  الشكل  االسم المناسب  الشكل
A  ..........................................  B  ...........................................................................................

...........................................................................................  B  ..........................................  
C  ..........................................  
D  ..........................................  
E  ..........................................  
F  ..........................................  

 

 تعاد ھذه الورقة مع ورقة التحریر بعد اإلجابة عن األسئلة :ملحوظة
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  )ن15( والبیاني الكتابي والتواصل العلمي االستدالل :الثاني المكون
  ن7 :األول التمرین

  :لفھم كیفیة انتقال بعض الصفات الوراثیة عند نبات من الطماطم نقترح التزاوجات التالیة

 نزاوج ساللتین من نبات الطماطم تختلفان من حیث شكل األوراق ونوع االزھرارات:  

  الساللة أ: إحداھما لھا أوراق عادیة وازھرارات مركبة  -

  الساللة ب: إحداھما لھا أوراق مسننة وازھرارات بسیطة -

  .أوراق مسننة وازھرارات بسیطةذات   F1وتم الحصول على نبات الجیل

 أعطى تزاوج ثاني بین نبتة من الساللة أ ونبتة من الجیلF1  2نبتات الجیلF التي یتوزع أفرادھا على الشكل التالي:  
 25%: أوراق مسننة وازھرارات بسیطة.            

 25%: أوراق مسننة وازھرارات مركبة. 

  25%: وازھرارات بسیطة عادیةأوراق      . 

 25%: أوراق عادیة وازھرارات مركبة. 
 

لتمثیل  sأو S لتمثیل الحلیل المسؤول عن شكل األوراق و dأو  Dنتائج التزاوج الثاني مستعمال  فسر بعد تحلیلك لنتائج التزاوجین األول والثاني، -1
 )ن3(....................................................................................................................................الحلیل المسؤول عن نوع االزھرارات

  
  الذي یحمل المورثة المسؤولة عن نوع االزھرارات توجد على بعد الحظ علماء الوراثة أن على الصبغيCMg24  مورثة أخرى مسؤولة عن

  :مسؤول عن ظھور طماطم طویلة تم تزاوج بین نبتتین rمسؤول عن ظھور طماطم مستدیرة والحلیل  Rشكل الطماطم بحیث یكون الحلیل السائد 

  .إحداھما لھا ازھرارات مركبة وطماطم طویلة -

  .إحداھما لھا ازھرارات بسیطة وطماطم مستدیرة -

  .ازھرارات بسیطة وطماطم مستدیرةذات   F1وتم الحصول على نبات الجیل

 )ن2(..................................................حدد النسب المئویة للمظاھر األبویة والنسب المئویة للمظاھر الجدیدة التركیب عند القیام بتزاوج راجع -2

  )نF1.....)....2 ك للظاھرة المسؤولة عن ظھور المظاھر الجدیدة التركیب فسر كیفیة تشكل أمشاج أفراد الجیلدبرسوم تفسیریة  وبعد تحدی مستعینا -3

  ن8: التمرین الثاني
المرض تم تحدید عدد الحلیالت شجرة نسب عائلة بعض أفرادھا مصابین بمرض الكساح المقاوم للفیتامین، ولمعرفة كیفیة انتقال  1تمثل الوثیقة 

  :النتائج المحصلة 2الممرضة عند أفراد الجیل الثاني ویمثل جدول الوثیقة 

  

  
  

  5  4  3  2  1  أفراد الجیل الثاني
  2  0  2  1  1  عدد الحلیالت العادیة

  0  1  0  0  0  عدد الحلیالت الممرضة
    2الوثیقة 

  

  )ن2(.......وبین أن الحلیل الممرض سائد الجنسیةبین أن المورثة المسؤولة عن ھذا المرض مرتبطة بالصبغیات  2و 1انطالقا من دراسة الوثیقتین  -1
  )ن2(..................................معلال جوابك II5و  II4طفل مصاب من طرف الزوجین إنجابالنمط الوراثي ألفراد الجیل الثاني ثم حدد احتمال حدد   -2

  .للحلیل العادي)N ,n(بالنسبة للحلیل الممرض و) (A,aاستعمل الرموز التالیة                               
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 )ن1(.......................................................................................................علل جوابك ،أین یكمن ھذا اإلشكال إشكاال، III3یطرح االبن  -3
 

  :النتیجة المحصلة 3 وتمثل الوثیقة االبنلفھم ذلك تم انجاز الخریطة الصبغیة لھذا 

  
  

بمرض الكساح المقاوم ھذا االبن  إصابةأعط تفسیرا صبغیا لكیفیة  وصیغتھ الصبغیة، III3بعد تحدید الشذوذ الصبغي الذي یعاني منھ االبن  -4

  )ن3(.......................................................................................................................................................................للفیتامین

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 بالتوفیق




