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  1التمرین 

  .قدرتھ على إنتاج تراكیب وراثیة جدیدةبالتوالد الجنسي  یتمیز

االنقسام االختزالي و اإلخصاب من  تخلیط الوراثي  أثناءالكیف یمكن من خالل عرض واضح و منظم،  بین

، علما ج من الحلیالت اأزو ةوحاملین لثالث  ،خلف زوجین مختلفي االقترانالحصول على تنوع وراثي عند 

 .مرتبطین  (D,d)و  (B,b) مستقلین و الزوجین (B,b) و (A,a)الزوجین أن 

ومضمونا على رسوم تخطیطیة للتخلیط ، الجواب شكال على  مقدمة وعرض و خاتمة یتضمنأن  نبغيی

  .الصبغي وجداول التزاوج

  

 التمرین 2  

مرضا وراثیا خطیرا ینتشر بكثرة في ساكنة أوربا و ، )Mucoviscidose(یعتبر مرض التلیف الكیسي 

في  اتطفر إلى سبب ھذا المرض یعود .مولود 3000موالید من كل  3و یصیب حوالي  ،أمریكا الشمالیة

ه ذوینتج عن كل تغییر  في بنیة ھ ،التي تتحكم في تركیب بروتین  قناة غشائیة خلویة ، و  CFTRالمورثة 

مما یحدث ارتفاعا في لزوجة مخاط النسیج الرئوي الشيء الذي یجعل ، القناة اضطراب التبادالت الخلویة 

  .وبالتالي   یؤدي تراكمھ إلى اضطرابات تنفسیة عند المریض ،م صعبا سطرحھ من طرف الج

 1الوثیقة  تمثل كما تم اكتشاف ست طفرات لھذه المورثة، و ،تم عزل مورثة ھذا المرض   1989في سنة  

لعادي و إحدى الحلیالت الست  احلیل لالمنسوخ ، لكل من ا  ADNللولب    دیةیسلسلة النیكلیوتمن ال جزءا

 .الطافرة

 

 

 

 

اتجاه النسخ →المنسوخ                          ADN جزء من لولب    
 

 رقم النیكلیوتید 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

C T A G C C C C C C T A T C C C T A  الحلیل العادي 
CFTR+ 

C T A G C C C C C C C T A T C C C T A لطافرالحلیل ا  

CFTR - 
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  .نوعیة الطفرة المسؤولة عن ھذا المرض حدد ،1من تحلیلك للوثیقة  انطالقا .1-أ

عدم فعالیة سبب  فسر، ثم الحلیالن  یرمز لھجزء البروتین الذي  أعط ، 2باستعانتك بجدول الوثیقة  .2-أ

  الناتج عن الحلیل الطافر؟ البروتین 

 

 . 3الممثلة في الوثیقة نعتبر الشجرة الوراثیة ، ھذا المرض انتقالقصد الكشف عن كیفیة  -ب
 

 

 

 

 

 

 

 

  :یلي على تحلیل ھذه الشجرة بین ما اعتمادا

    األنماط الوراثیة  أعطللترمیز إلى الحلیلین؛ ثم   (-) و (+)كیفیة انتقال ھذا المرض، مستعمال  حدد. 1-ب

  . I1 -  I2 - II2 - II4 - III5 - III6  - IV2  - IV3 :لألشخاص  المحتملة         

  .III-5  و   III-6 سبب ارتفاع نسبة اإلصابة  عند خلف الزوجین فسر .2-ب

 

2الوثیقة   

 
3الوثیقة   
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یبقى   ،و رغم التقدم الحاصل في مجال صناعة األدویة ،ا المرضذرغم اكتشاف الحلیل المسؤول عن ھ -ت

ا ذتصور لعالج جدید لھمكن التقدم الذي تعرفھ تقنیة الھندسة الوراثیة من وضع . ا المرض بدون عالج ناجعذھ

  .Thérapie géniqueا العالج بالمورثات ذمبدأ ھ 4تبین الوثیقة و    ،المرض

  . thérapie géniqueالعالج بالمورثات ھذا مراحل  فسر و حدد ،4على تحلیل الوثیقة  اعتمادا .1-ت

  

 تھمحیث تم تعریض مخاط، مرضى أربعةأجریت التجربة التالیة على ، للكشف على مدى فعالیة العالج الجدید

مؤقت  نقصوأسفرت النتائج األولیة على حدوث  ،   +CFTRو حاملة للحلیل  ،األنفیة لفیروسات معدلة وراثیا

قط ، فبین الیوم األول إلى الیوم الخامس  اإلفرازات المخاطیة للمنطقة المعالجة في الفترة الممتدة مالزوجة في 

  .من بدء العالج

    

  .جوابك علل  ا العالج الجدید أن یحد نھائیا من ھذا المرض؟ذبمقدور ھ ھل. 2-ت

  .التجربة ھذه النتائج التجریبیة األولیة المحصل علیھا في فرضیة لتفسیر اقترح.  3-ت

  

 التمرین 3  

و  ،aوالحلیل  Aالحلیل : و توجد على شكل حلیلین  ،تتحكم مورثة واحدة في لون أجنحة فصیلة من الفراشات

متنحي و مطابق " أجنحة فاتحة اللون" كما بینت دراسة أولیة أن المظھر الخارجي. على التوالي qو pبتردد 

  .   a//aللنمط الوراثي  

فراشة ذات  1340و أسفرت عملیة اإلحصاء على  ،في وسط طبیعي Iفراشة من ساكنة  1600تم اصطیاد 

  .فراشة ذات أجنحة فاتحة   260أجنحة داكنة و 

  

تردد األنماط الوراثیة الممكنة في  أحسب  ،Hardy-Weinbergتخضع لقانون  Iا افترضنا أن الساكنة ذإ -أ

  .  qو   pن لیو كذا تردد الحلی  ،Iالساكنة 

 

4الوثیقة   
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تركیب الصبغة الداكنة   یتحكم في عبارة عن أنزیم ، و ھویب بروتینفي ترك"  لون األجنحة"تتحكم مورثة 
 . جنحةالمسؤولة عن لون األ

  
من طرف مختلف األنماط الوراثیة  نتجةالم) یر الفعالة غالفعالة و (مكنت الھجرة الكھربائیة لألنزیمات  -ب

عدد  و كذا 1الھجرة الكھربائیة الممثلة في الوثیقة  نتائجمن الحصول على  ،فراشة 100لعینة مكونة من 
 .األفراد الحاملین لھا

 
 
 

  
 

 :1اعتمادا على تحلیل الوثیقة 

  

  .  من األشكال الثالث النمط الوراثى لألفراد المطابقین لكل شكل  حدد .1-ب

 .’qو  ’pالحلیلین  كل من تردد  استنتجوترددات األنماط الوراثیة المالحظة   أحسب .2-ب

  .للعینة المدروسة ةالترددات النظریة لألنماط الوراثیة المكون أحسب ،’qو  ’pانطالقا من قیمة  .3-ب

  

و ذلك  بمقارنة  تردد األنماط الوراثیة Hardy-Weinberg من أن الساكنة في حالة توازن   تحقق  -ت

 النظریة تساوي  χ²نعتبر أن قیمة .(  χ² (khi2)مستعمال اختبار  ،)3- ب(و النظریة ) 2-ب(المالحظة 

  ). α= 5%واحتمال الخطأ ,    ddl=1في حالة  درجة الحریة5,412

  

 4 التمرین

مجموعة من   (Domestication)قام اإلنسان منذ بدء استقراره ومزاولتھ للنشاط الزراعي، بتدجین -أ 

 .خصائص كل من السالالت المدجنة و المتوحشة 1النباتات من بینھا نبتة الذرة، وتمثل الوثیقة

  

   

 1الوثیقة 
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 .، معاییر االنتقاء التي اعتمدھا اإلنسان أثناء تدجینھ لنبتة الذرة1من تحلیل الوثیقة  استخرج.  1-أ

، مدى 2في المجال الفالحي، و تبین الوثیقة تعتبر الصفات الكمیة للنباتات، من أھم المواصفات المطلوبة  -ب

 .فعالیة عملیة االنتقاء في الحصول على سالالت ذات قیمة فالحیة جیدة

قدرة االنتقاء الوراثي على عزل سالالت ذات مردودیة فالحیة  بین،  2انطالقا من تحلیل الوثیقة .  1-ب

 .مرتفعة 

 
 

   

 

1الوثیقة   

 
2الوثیقة   
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2الوثیقة   

 5 التمرین

 و الخالیا المغیرة علىیقوم الجھاز المناعتي بالتعرف 

و إلبراز دور  ، الخالیا السرطانیة ھا، خصوصا ھدم

مثل ھذه االستجابة  المناعتیة النوعیة في التصدي ل

  :نقترح استثمار المالحظات و التجارب التالیة ، ألوراما

من ، 1في الوثیقة مكنت التجارب الثالث المبینة  -أ

 ؛دراسة بعض مظاھر االستجابة  المناعتیة النوعیة 

أخذت خالیا سرطانیة عند فئران  ،ه التجاربذخالل ھ

احترمت جمیع  حیث ،وتم حقنھا لفئران سلیمة، مصابة

. قواعد التالؤم النسیجي بین الفئران المریضة و السلیمة

حقن الفئران بطریقة ، 3و 2كما تم في التجربتین 

متزامنة بالخالیا السرطانیة و مضادات أجسام  موجھة 

  CD4ضد المستقبالت الغشائیة للخالیا اللمفاویة 

 . CD8أو

ظائف  مختلف كذا وو  ،خصائص االستجابة  المناعتیة النوعیة  إحدى ستنتجاو، 1الوثیقة  حلل .1-أ

 .اللمفاویات 

في وسط زرع للخالیا السرطانیة و اللمفاویات  ،2الظاھرة الممثلة في الوثیقة   تمت مالحظة  ،من جھة أخرى

 .التي تم عزلھا داخل الورم السرطاني

 .خطاطة تفسیریة آللیتھا أنجزو   ،2الظاھرة الممثلة في الوثیقة  تعرف . 2-أ

 

1الوثیقة   
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 Théorie de)  نظریتھ المسماة المراقبة المناعتیة للسرطان 1960سنة   C.Brunetأصدر -ب

l’immunosurveillance du cancer)    التي تتضمن  تعرف الجھاز المناعتي على الخالیا السرطانیة

  .ألنھا تحمل مولدات مضادة  نوعیة على أغشیتھا السیتوبالزمیة

و الذي یعتبر حالیا من أھم  ،)  Immunothérapie( مكنت ھذه النظریة من وضع أسس العالج المناعتي 

  :نقترح فیما یلي عالجین مناعتیین. مجاالت البحث العلمي لمحاربة داء السرطان 

، و تمثل مباشرة في دم المصابین بالسرطان Interleukinesنقوم بحقن مباشر لألنتیرلوكینات : العالج األول- 

 العالج خالل ھذا و  .بعد كل حقن  ویات في دم المریضاإلجمالي للمفا نتائج العد 3 الوثیقة

  .لوحظ تراجع تدریجي للورم السرطاني
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 .آلیة  عمل ھذا العالج فسر ، 3الوثیقة  تحلیلمن  انطالقا .1-ب

بینما یتطلب  ،بینت التجارب أن العالج األول فعال في حالة األورام السرطانیة الصغیرة : العالج الثاني  -

إال أنھا تسبب تسمم جسم  ،من األنتیرلوكینات عالج األورام الكبیرة حقن  كمیات مھمة

  .4 الوثیقة كما تلخصھمن ھذا المنطلق تم تطویر العالج الثاني   ؛المریض

  .الثاني العالج سبب فعالیة فسر ، 4الوثیقة  تحلیلمن  انطالقا.  2-ب

 

3لوثیقة ا  

 

4الوثیقة   
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الستجابة  لھذا النمط من اخطاطة تفسیریة  أنجز، معلوماتك السابقة، و بناء علىمعطیات الاعتمادا على  -ج

 .النوعیة المناعتیة 

 

 6 لتمرینا

و  اإلفریقیة الموجودة على حدود الصفیحتین األلب  ل امراحل تشكل سلسلة جب بعضقصد التعرف على 

  :الجیولوجیة التالیة المعطیاتنقترح دراسة  بیة،األورو

  

، وأسفرت دراستھا الكمیائیة و  Lemont Visoأخذت ثالث عینات من صخور منطقة بجبال األلب تسمى  -أ

نیة ، مجاالت استقرار بعض التجمعات العیدا2، كما  توضح الوثیقة 1العیدانیة على النتائج المدونة في الوثیقة 

  .  المالحظة في العینات الصخریة المدروسة

  .أوجھ التشابھ و االختالف بین الصخور الثالث تفسر كیف، 1الوثیقة  باستعانتك بتحلیل . 1-أ

الشیست األزرق و اإلیكلوجیت ناتجان عن تحول :   " التالیةفرضیة اله النتائج وضع الباحثون ذعلى ضوء ھ

  ."ظاھرة الطمركابرو الصفیحة المحیطیة أثناء 

  .ه الفرضیةذالبراھین التي تؤكد ھ استخلص،  2و  1باستعانتك بالوثیقتین . 2-أ

اث الجیولوجیة التي بإیجاز تسلسل األحد  أعطالسابقة و على معارفك،   لمعطیاتاعتمادا على ا . 3-أ

 .األلب عرفتھا منطقة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 1الجدول  

K2O Na2O CaO MgO FeO Al2O3 TiO2 SiO2 

0.4 2.2 9.9 12.7 11.0 14.2 2.3 47.1 

 

 الجدول 2
  البالجیوكالز األوجیت الكلوكوفان الجادییت البجادي
  الكابرو + + - - -
 الشیست األزرق نادر - + - -
 اإلیكلوجیت - - - + +

غائب:-, موجود +:    

1لوثیقة ا  
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2الوثیقة   

  ان�ـــهــــــــــــــــــى


