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  ن4: 1التمرين
التوالد  يؤدي من خBل عرض واضح و منظم ، معززا برسوم مفسرة بين كيف

   .إلى التنوع الوراثيالجنسي 
  ن 6: 2التمرين

hémochramatose يتمثل في تراكم الحديد بشكل غير عادي في رض وراثي يمثل م
  .قد يؤدي إلى الموت بسبب سرطان الكبد أو خلل في عمل القلب، الخBيا

بروتين غشائي يمنع المسؤولة عن تركيب  HFE ء المورثةيمثل الجدول التالي جز
 جزء غير عادي لنفس 2بينما يمثل الشكل) 1الشكل(تراكم الحديد في الخBيا

 .المورثة عند شخص مصاب بھذا المرض
 ’CGACATGGG…TGCACGGTC…3…’5  1الشكل
  ’CGACATGGG…TGCATGGTC…3…’5  2الشكل

  .و استنتج الظاھرة المسؤولة عن ظھور المرض ينـ قارن بين أجزاء الشكل1
  .كل شكلالمطابق لجزء ھذه المورثة عند  ARNmـ حدد 2
اعط متتالية ا�حماض ا�مينية التي  1الوثيقة وراثيـ باستعمالك لجدول الرمز ال3

  .البروتين في كل حالة تدخل في تركيب
  .ـ فسر العBقة التي تربط الخبر الوراثي و الصفة في ھذا المثال4

  
  ن6 :3 التمرين

  مراحل ظاھرة تحدث أثناء تشكل ا�مشاج 2تمثل الوثيقة  

1الوثيقة   



 

 .ـ تعرف على ھذه الظاھرة 1    
  .ـ رتب المراحل حسب تسلسلھا الزمني و مع إعطاء ا�سم المناسب لكل مرحلة2  
  .ـ حدد المراحل الغير ممثلة3  
و الصيغة الصيغية  2حدد الصيغة الصبغة للخلية ا�م للخBيا الممثلة في الوثيقةـ 4  

  .للخBيا المحصل عليھا في نھاية ھذه الظاھرة
 .لظاھرةـ حدد ا�ھمية الوراثة لھذه ا5  

 ن4 :4 التمرين
دورة نمو ھذا  3الوثيقة  وتمثل الخضراءمن الطحالب البحرية    Ulva lactuca تعتبر 

تنبت إحداھا لتعطي الشكل ب و أخرى   dالشكل أ يحرر بعد نضجه خBيا .الطحلب
صغيرة الحجم و ذات  bالشكل ب يحرر بعد نضجه خBيا   .تعطي الشكل ج

تلتحم  .و ذات سوطينكبيرة الحجم  cنضجه خBيا  ينتج بعد  الشكل ج .سوطين
  تعطي بعد نموھا الشكل أ ھذه ا�خيرة  aفيما بينھا لتعطي خلية  cو  bالخليتان 

  .، علل جوابكdو  cو bو  aتعرف على الخBيا  -1
  . حدد موقع ا�نقسام ا�ختزالي في الدورة -2
  ج ؟ ماذا تمثل كل من ا�شكال أ و ب و  -3
  . الدورة الصبغية لھذا الطحلبارسم  -4
  .حدد معلB جوابك نمط ھذه الدورة -5
  
 

 

3الوثيقة   

2الوثيقة   


