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    نننن    4444: : : : التمرين األولالتمرين األولالتمرين األولالتمرين األول
الصبغي ناتج عن خلل  ، ھذا الشذوذ 21ي حتواء خريطتھم الصبغية على ث�ث نماذج من الصبغالمنغوليون با ا�فراديتميز   

، من خ�ل عرض منظم معززا برسوم مفسرة، ابرز ا2خت�2ت التي يمكن ان بشھدھا ا2نقسام ا2ختزالي و ا1مشاجفي تشكل 
        .إضافي 21صبغي تحتوي على  أمشاج إلىالتي تؤدي 

        نننن    6666::::التمرين الثانيالتمرين الثانيالتمرين الثانيالتمرين الثاني
 ccيعطي افرادا ملونين بينما النمط  -C وراثين الشعر حيث ان النمط الفي لو (C-c)عند الك�ب يتحكم زوج من الحلب�ت 

مسؤول عن طول الشعر بحيث يعطي النمط الوراثي   (S-s)من جھة اخرى ھتاك زوج اخر من الحلي�ت  ا،يعطي مظھرا امھق
ss شعرا طوي�  

  تزاوجات 7يعطي الجدول التالي نتائج 
  التزاوجات ا2نماط الوراثية

(c,s) (c,S) (C,s) (C,S)    
11 29 31 89 1 (C,S) x (C,S) 
0 0 19 18 2 (C,S) x (C,s) 
0 21 0 20 3 (C,S) x (c,S) 
9 28 0 0 4 (c,S) x (c,S) 
10 0 32 0 5 (C,s) x (C,s) 
0 0 16 46 6 (C,S) x (C,S)  
11 9 31 29 7 (C,S) x (C,s) 

   ـ حدد النمط الوراثي لRباء في كل تزاوج1
        نننن6666::::التمرين الثالثالتمرين الثالثالتمرين الثالثالتمرين الثالث

  .نادرشجرة نسب عائلة بعض أفرادھا مصابون بمرض  1تمثل الوثيقة 

  
  .ھل الحليل المسئول عن ھذا المرض سائد أم متنحي؟ علل جوابك -1
   .علل جوابك.حدد الصبغي الحامل للمورثة المسئولة عن ھذا المرض -2
  .علل جوابك III4و  II5و I2و  I1  حدد النمط الوراثي لZفراد -3
  حدد احتمال إصابة خلف الزواج في الحا2ت التالية -4

V1 x V9 ; V1 x V4 ; V2 x V3 ; V2 x V8. 
    نننن    4444: : : : التمرين الرابعالتمرين الرابعالتمرين الرابعالتمرين الرابع

  :ة التاليةبانجاز التجربلتحسين ظروف حفظ و صيانة و تأخير تعفن ثمار الطماطم  قام احد الباحثين 
المسؤول عن ارتخاء الثمار من خ�يا نبات الجوز تم دمجھا داخل خلية طماطم  ا1نزيم إفرازيعد عزل المورثة التي تكبح 

من  أخرىو بعد تعاقب مراحل  Bacillus Thuringiensisباستعمال بكتيريات ) بروتوب�ست(مجردة من جدارھا السليلوزي
  ,طماطم كاملة انط�قا من زرع و نمو البروتوب�ست المغير ھذه التجربة تم الحصول على شتلة

  في ھذه التجربة اـ حدد خاصية ھذه البكتيريات و التي تسمح باستعمالھ 1
  .يتطلب نقل المورثة المساھمة في تأخير تعفن الثمار من خ�يا الجوز إلى خ�يا الطماطم توظيف مجموعة من ا1نزيمات

  .ا دور كل منھاـ حدد ھذه ا1نزيمات مبين 2
  يعد نموھا في ظروف م�ئمة أعطت شتلة الطماطم المحصل عليھا في نھاية التجربة ثمارا

  ـ ما ھي الصفة المرجو ظھورھا عند ھذه الثمار؟ 3
  ـ اذكر مجا2ت أخرى تستعمل فيھا ھذه التقنية 4

1الوثيقة  


