
  ن4 :1التمرين
عدد على نفس  انتوفرت لتعطي خليتين بنتين ةيلخلتنقسم ا اشرا�نقسام الغير مب خ�ل

ى بحدوث إلى آخر خليةو يمكن تفسير ثبات عدد الصبغيات من  .للخلية ا�م الصبغيات
انفصال الصبيغيات خ�ل  خ�ل مرحلة السكون و الخييطات النوويةمضاعفة  :ظاھرتين

  .اشرا�نقسام الغير مب
داخل الخييطات النووية لتعطي  ADNكمية  فةعتتم مضا كونسال ورمن ط S مرحلةالخ�ل 

    في النھاية خييطين مرتبطين على مستوى الجزيء المركزي

  
صبغيات كل على شكل  تظمتو ت الخييطات النووية تكاثفت اشرخ�ل ا�نقسام الغير مب

  .صبغي مكون من صبيغيين مرتبطين على مستوى الجزيء المركزي
كل  تھجرل صبيغيي كل صبغي و ينشطر الجزيء المركزي و ينفص ا�نفصالية مرحلةال خ�ل

  .اتيو بذلك تستقبل كل خلية نفس عدد الصبغ مجموعة نحو أحد قطبي الخلية

  
خ�ل المرحلة ا�نفصالية من  و الخييطات النوويةتضاعف تمن طور السكون  Sخ�ل الفترة 

بالتساوي على الخليتين البنتين مما يسمح  الصبيغيات ا�نقسام الغير مباشر يتم توزيع 
   .من خلية Uخرى  عدد الصبغياتالمحافظة على ثبات  وبنقل 

 ن 6 :2التمرين
  .يتحكم في صفة معينة adnجزء من ـ 1
لولب مستنسخ لتكون المقارنة للولب المستنسخ  إلىيجب أو� تحويل الشكل ج ـ 2

  الث�ثة اUشخاصعند 
 ’ATGGAAGCTTAAGTG…  5 …  ’3  ص السليمالشخ  أ

  ’ATGGAAACTTAAGTG…  5 …  ’3  بالمرض اkصابةشخص شديد   ب
 ’ATGGAAGTTTAAGTG…  5’ 3…  اkصابةشخص خفيف   ج

   Aبـ   3رقم في الث�ثية  Gھناك استبدال  بالمرض اkصابةشخص شديد لل بالنسبة ـ
    Tبـ   3رقم في الث�ثية  Cھناك استبدال  بالمرض اkصابةخفيف شخص لل بالنسبة ـ

طفرة على مستوى المورثة المسؤولة عن تركيب  ناتج عن ظھور المرض اذن
 .العامل

  .الث�ث اUشخاصمطابق لجزء ھذه المورثة عند ال ARNmـ 3
 ’ARNm  5’  … UACCUUCGAAUUCAC…  3  أ

  ’ARNm  5’  … UACCUUUGAAUUCAC…  3  ب
 ’ARNm  …UACCUUCAAAUUCAC…  3’ 5  ج

 ا�مينية اUحماضمتتالية ـ 4
   …Tyr-Leu-Arg-Ile-His …    أ

                            Tyr-Leu …    ب



   …Tyr-Leu-Gln-Ile-His  …  ج
   .تينتقصير في طول البرو  ھناك بالمرض اkصابةشخص شديد لل بالنسبة ـ ـ5
تغيير فقط في حمض أميني واحد ھناك  بالمرض اkصابةخفيف شخص لل بالنسبة ـ

Arg  بـGln   
 ن6 :3 التمرين

حيث يمكن  شكل رباعياتت واضحة و مقترنة على شكل أزواج تن�حظ صبغياـ 1
  .ما يسمى ظاھرة العبور أوتبادل قطع من الصبغيات 

  . 1ةيالتمھيدالمرحلة  ـ 2
   ـ 3

  
 إلىو التي تؤدي  اھرة العبورظأي  عن التخليط الضمصبغي  2الوثيقة  تكشف ـ 4

  اUمشاجتنوع  إلىتخليط الحلي�ت و بالتالي 
  

   
  ن4 :4 التمرين

 .بيضة Uنھا تنتج عن التحام خليتين  cالخلية   -1
  أمشاج Uنھا تلتحم فيما بينھا ،    aو b   الخ�يا  

  . kنتاج اUبواغ 2الشكل   يحدث ا�نقسام ا�ختزالي في -2
  :الدورة الصبغية   -3
  الدورة أحادية ثنائية الصيغة ـ 4

  الصبغية Uنھا تحتوي على
  جيلين أحدھما أحادية و الثاني 
 .ثنائي الصيغة الصبغية  

   

 


