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  ن4 :1التمرين
اFنقسام من خCل عرض واضح و منظم ، معززا برسوم مفسرة بين كيف يحافظ 

   على ثبات عدد الصبغيات الغير مباشر
  ن 6 :2التمرين
الى خلل  Aالدم، يعود سبب الناعورية  تجلط فيية مرض وراثي يمثل شذوذا الناعور

لھذا  اYصابةو  VIIIفي احد البروتينات المسؤولة عن تجلط الدم، و ھو العامل 
  .المرض قد تكون خفيفة أو شديدة

عند ثCثة  VIIIالمورثة المسؤولة عن تركيب العامل  أجزاء يمثل الجدول التالي
  أشخاص

 ’ATGGAAGCTTAAGTG…  5 …  ’3  ص السليمالشخ  أ
 اYصابةشخص شديد   ب

  بالمرض
3’  … ATGGAAACTTAAGTG…  5’  

  ’TACCTTCAAATTCAC…   3 …  ’5  اYصابةشخص خفيف   ج
  .ـ عرف المورثة1
المورثة عند اFشخاص الثCثة و استنتج الظاھرة المسؤولة عن  أجزاءقارن بين ـ 2

  .ظھور المرض
  .الثCث ا�شخاصمطابق لجزء ھذه المورثة عند ال ARNmـ حدد 3
اFمينية التي  ا�حماضاعط متتالية  1الوثيقة ـ باستعمالك لجدول الرمز الوراثي4

  .الثCث ا�شخاصعند  VIIIتدخل في تركيب العامل 
  .الشخصين ب و ج إصابةـ فسر سبب اختCف شدة 5

  
  ن6 :3 التمرين

  ا�مشاجاFختزالي عند تشكل  ماFنقسامرحلة من مراحل  2تمثل الوثيقة  

1الوثيقة   



 

  .ـ حلل الوثيقة1
  .الوثيقة إليھاـ استنتج المرحلة التي تشير 2
   2n=8يغة صبغية صة معتبرا رسما تخطيطيا للمرحلة الموالي أنجزـ 3
مستعينا برسوم  2حدد ا�ھمية الوراثية للظاھرة التي تكشف عنھا الوثيقة ـ 4

  .تخطيطية مCئمة
 ن4 :4 التمرين

حر مثبتا يعيش في الب احمرطحلب و ھو  Porphyraطحلب   دورة نمو 3تمثل الوثيقة 
النضج تتكون في أثناء )1الشكل (نباتا صفيحيا:ويوجد على شكلين على الصخور 

خلية لتعطي  القد كبيرة bمع خCيا  تلتقيو  القد ،صغيرةaخCيا أكياس تحرر  هجوانب
c  ث انقسامات غير مباشرة تنتجCو تنمو  كلسية ى دعامةتثبت عل ابواغ 8تتعرض لث

تنبت ابواغا  بعد انقسامين متتاليين بدوره يحرر، )2الشكل(خييطيالتعطي نباتا 
  .)1الشكل ( صفيحيال نباتاللتعطي 

  .، علل جوابك cو bو  aتعرف على الخCيا  -1 
  .حدد موقع اFقسام اFختزالي في الدورة -2
  .ارسم الدورة الصبغية لھذا النبات -3
  حدد معلC جوابك نمط ھذه الدورةـ 4
  

 

3الوثيقة   

2الوثيقة   

  ابواغ


