
دقیقة90: المدة فرض محروس في علوم الحیاة و األرضلیة وادي الذھب         الثانوية التأھی
بك علوم الحیاة و األرض2السنة أصیلة          

)ن 5: ( أوال استرداد المعارف 

:حدد االقتراح الصحیح لكل جملة 

المرأة النقیة لمرض متنحي جنسي-2:                                               يعني Downمرض -1
تنقل المرض فقط ألبنائھا الذكور-أ18يعني ثالثي الصبغي -أ

تنقل المرض ألبنائھا الذكور و اإلناث - ب21عني ثالثي الصبغي ي-ب
Yيكون حلیل المرض محمول على –ت 2n+1 = 22 AA+XO: يعني -ت

:في حالة المرض السائد في ساكنة-4تمكن الھجرة الكھربائیة                                            -3
يكون الذكور ھم األكثر إصابة-من الكشف عن الشذوذات الصبغیة العددية                   أ-أ

اإلناث ھم األكثر إصابةيكون- من الكشف عن الشذوذات الصبغیة البنیوية                   ب-ب
تكون إصابة الجنسین متساوية- من الكشف عن الحیالت                                           ت-ت

االنتقاء الطبیعي -6:              تردد المظھر الخارجي المتنحي في الساكنة -5
يغیر البنیة الوراثیة للساكنة–أ يساوي تردد النمط الوراثي المتنحي                         -أ

يتم تلقائیا في الساكنة-يساوي تردد النمط وراثي السائد                               ب-ب
ينتج عن ھجرة األفراد من الساكنة-ال يمكن تحديد قیمته ألنه متنحي                              ت-ت

)ن 15: ( ثانیا استثمار المعارف و المعطیات 

شجرة نسب عائلھا بعض أفرادھا 1تبین الوثیقة 
مصابون بمرض وراثي يتجلى في تخلف عقلي و 
:إظالم عدسة العین و قصور في وظیفة الكلیتین 

ھل حلیل المرض سائد أو متنحي ؟ علل -1
)ن 1( جوابك ؟ 

حدد التموضع الصبغي لحلیل المرض ؟ علل -2
)ن2( جوابك ؟ 

أعط األنماط aو Aباستعمال الرمزين -3
)ن 3( ؟10،9،6،5،4الوراثیة لألفراد 

بھذا المرض إلى استشارة الطبیب الذي عمد إلى 20من إصابة المولود المنتظر 10و 9دفع تخوف األبوين 
:2تشخیص قبل والدي للجنین ، فحصل على النتیجة المبینة في الوثیقة 

)ن2( ؟ ؟ علل جوابكھل تخوف األبوين مبررا-4



ما ھي التقنیة التي استعملھا الطبیب في ھذا -5
) ن1.5( التشخیص ؟ 

ھل يمكن لنتیجة ھـــذا التشخیص أن تطــــمئن -6
)ن 2( األبوين ؟ علل جوابك ؟ 

تم إحصاء HWعند ساكنة بشرية خاضعة لقانون  -7
ذكر شملھم 6400مصابا بھذا المرض من بین 32

.اإلحصاء 

لیل المرض في ھذهـــــــــردد حـــب تـــأحس-أ
)   ن 1( الساكنة؟  

)ن1(أحسب تردد اإلناث المصابات بالمرض ؟-ب
)ن1.5( ما ھو تردد اإلناث الھجینات الناقالت للمرض في ھذه الساكنة ؟ –ت 



 

 

 عناصر اإلجابة و سلم التنقيط

 

 النقطة الجواب

 أوال: استرداد المعارف :

 

 اختيار االقتراح الصحيح :

 أ     -6أ     -5ت     -4ت    -3ب      -2ب     -1
 

 ثانيا : استثمار المعارف و المعطيات : 

 المرض متنحيحليل  -1
  6سليمين و أنجبا إبنا مصابا  2و  1ألن األبوين 

 

 حليل المرض مرتبط بالجنس ألنه يصيب الذكور فقط -2
 ألن آباء المصابين سالمين Yغير محمول على الصبغي 

 Xوبالتالي محمول على 

 

3-    

 12 11 9 6 5 4 الفرد

نمطه 

 الوراثي

aXA X Y AX Y aX Y AX aX AX aX AX 

AX AX 

 

 تخوف األبوين مبررا -4
 ألنه سبق إنجاب ذكرين مصابين

 

 إنجاز الخريطة الصبغية  -5
 

 نعم -6
 ألن المولود أنثى و المرض يصيب الذكور 

 

 ذكر و بالتالي : 6411من بين  32يصيب المرض  -7
 تردد حليل المرض في الساكنة :  -أ

𝑓(𝑎) =
32

6400
= 𝑞 = 0.005 

 

 تردد اإلناث المصابات بالساكنة :  -ب
 

f(XaXa) = q2 =  (0.005)2 = 0.000025  

 

 تردد اإلنات الهجينات الناقالت للمرض في الساكنة : -ت
 

𝑓(XAXa) =  2 p q = 2(1 − q)q  

       = 2(1 − 0.005)(0.005) 

= 0.00995 
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