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        نننن    4444: : : : األولاألولاألولاألولالتمرين التمرين التمرين التمرين 

حيث إن الخميرة المعدلة وراثيا تركب بروتينات غشائية  Bإلى إنتاج لقاح ضد الكباد  )التخمر(ا التقليديھإخراج الخميرة من نشاط بفضل الھندسة الوراثية أمكن
ضد  تستعمل كلقاح، من خ?ل معارفك حدد مراحل ھذا التعديل الوراثي و كيفية إنتاج كميات كبيرة من البروتينات قصد استعمالھا للتلقيح Bلفيروس الكباد 

   Bمرض الكباد 
        نننن    6666::::التمرين الثانيالتمرين الثانيالتمرين الثانيالتمرين الثاني

  تزھر عدة مرات في السنة  ضاء وبي P2حمراء و تزھر مرة واحدة في السنة و س?لة   P1لة س?: نجري تزاوج بين س?لتين من الورد 
  ةحمراء و تزھر مرة واحدة في السننحصل على نباتات ذات أزھار   P1لة تزاوج ذاتي عند الس?:  التزاوج اGول 
  تزھر عدة مرات في السنة  ضاء وبينحصل على نباتات ذات أزھار   P2لة تزاوج ذاتي عند الس?:  التزاوج الثاني 

  ـ ماذا تستنتج من خ?ل ھذه النتائج ؟1
  ھر مرة واحدة في السنةتز  وردية وذات أزھار يتكون من نباتات  F1نحصل على جيل   P2لة نبتة من الس?و  P1لة بين نبتة من الس?: التزاوج الثالث 

  ـ ماذا تستنتج من خ?ل  نتائج التزاوج الثالث ؟2
  :يتكون من F2فحصل على جيل  F1 و نبتة من الجيل P2لة بين نبتة من الس?: التزاوج الرابع 

  تزھر مرة واحدة في السنة وردية وذات أزھار نبتة  253
  تزھر مرة واحدة في السنة بيضاء وأزھار نبتة ذات  248
  تزھر عدة مرات في السنة  وردية وذات أزھار نبتة  250
  تزھر عدة مرات في السنة ضاء وبيذات أزھار نبتة  249

  ـ ماذا تستنتج من خ?ل التزاوج الرابع؟ 3
  . F1و أفراد الجيل  P2لة و الس?  P1لة ـ حدد النمط الوراثي الس?4
  . في التزاوج الرابعـ حدد الظاھرة المسئولة عن تركيب المظاھر الجديدة  5

        نننن6666::::التمرين الثالثالتمرين الثالثالتمرين الثالثالتمرين الثالث
الذي يتميز بتشوھات العظام و اGظافر ، الحليل  ,ostéo-arthro-onychodysplasieأفرادھا مصابون بمرض شجرة نسب عائلة بعض  1تمثل الوثيقة 

  . nسائد على الحليل العادي  Mالمسئول عن ھذا المرض 

  
   . استخرج د]ئل سيادة الحليل المسؤول عن المرض انط?قا من شجرة النسب -1
   .علل جوابك.حدد الصبغي الحامل للمورثة المسؤولة عن ھذا المرض -2
   .علل جوابك I2و  I1  حدد النمط الوراثي ل[فراد -3

و  9تتموضع على الصبغي رقم  الفصيلة الدموية  ثةمور مع العلم أن  V7و أبنائھم باستثناء  IV5و  IV4من جھة أخرى أمكننا تحديد الفصيلة الدموية ل^باء 
  .متنحي Oمتساويي السيادة و الحليل  Bو  Aبحيث  Oو  Bو  Aھي توجد على شكل ث?ث حلي?ت 

  تستنتج؟ ا، ماذقارن انتقال المرض مع انتقال الفصائل الدموية -4
  .V7و أبنائھم بما فيھم البنت  IV5و  IV4آخذا بعين ا]عتبار الصفتين ،حدد النمط الوراثي ل^باء  - 5 
 ، كيف يمكنك تفسير ذلك؟ Bمن الفصيلة  V7البنت  -6

        نننن    4444: : : : التمرين الرابعالتمرين الرابعالتمرين الرابعالتمرين الرابع
 : المعطيات التالية مرات نقترحلeجھاض التلقائي عدة  Xلتحديد سبب تعرض السيدة  

1الوثيقة  



 

 

  نسبة اfجھاض التلقائي حسب مختلف الشذوذات الصبغية 2ـ تمثل الوثيقة 

  
في دم  AFPو بروتين  HCGتركيز ھرمون موجات فوق الصوتية و معايرة صور بال: بشذوذات صبغية بواسطة ث?ثة طرقحتمال إصابة الجنين يمكن تحديد ا 

  . المرأة الحامل
 :3أسبوعا ، نحصل على النتائج الممثلة في الوثيقة  17و الذي دام فقط  Xخ?ل الحمل اGول للسيدة ـ 

 
 

  ؟تحليلك لھذه المعطيات ـ ماذا تستنتج من خ?ل1
 Xو زوجھا السيد X  مقتطف من الخرائط الصبغية للسيدة  4بإجراء تحليل لخريطتھا الصبغية و تمثل الوثيقة   Xـ نصح الطبيب السيدة  
 

 
 

  ؟ـ ماذا تستنتج من خ?ل تحليلك لھذه الخرائط الصبغية2
  .ـ حدد انعكاس ذلك على خلف ھذا الزوج 3

  :5خ?ل الحمل الحالي النتائج الممثلة في الوثيقة  Xدة ـ أعطى فحص السي

 
؟ـ ماذا تستنتج من خ?ل تحليلك لھذه المعطيات4  
  ؟ Xـ حدد كيف يمكن التحقق من س?مة الجنين في الحمل الحالي للسيدة  5
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5ثيقة الو  

4الوثيقة   

3الوثيقة   

2الوثيقة  


