
 ا�ستدراكية الدورة الموحد الوطني ا�متحان

  رياضية أال العلوم مسلك

 ن 4:  1التمرين
 .وراثيا مختلفة توليفات على الحصول إلى يؤدي مما الحلي!ت، تخليط من وا�خصاب ا�ختزالي ا�نقسام من لك يمكن 

  على محمولين A و Bصبغي و على نفس ال محمولين bو  X  :aمرتبطين بالصبغي  الحلي!ت من زوجين باعتبار
  )ا:خرىحليلين للمورثة  bو  Bالمورثة و  لنفسحليلين  aو  A .(المماثل  الصبغي

 .حدوثه عدم حالة وفي العبور حدوث حالة يف وذلك ا�خصاب، وعبر ا�ختزالي ا�نقسام عبر التخليط ھذا يتم يفك بين
 ن 7:   2التمرين

 لھذا مقاومة ذرة نباتات على الحصول يمكن أنه إ� الذرة، نبات مردودية على تؤثر التي ا:مراض من التفحم مرض يعتبر
 مقاومة نبتات على الحصول يفيةك ودراسة النباتات ھذه نمو  مراحل �براز .الوراثية الصفة ھذه تكتسب حيث المرض
 : اQتية المعطيات ترحنق طويلة قامة وذات التفحم لمرض

 وتحمل )اللقاح حبوب تنتج أسدية على فقط تتوفر أزھار( ريةذك أزھار من يتكون ازھرارا ايتھانھ في الذرة نبتة تحملـ  
 ا�زھرار يتحول ا�خصاب بعد .اللقاح حبوب عليھا تثبت خيطية بمياسم تتميز أنثوية ھارأز من يتكون ازھرارا ذلكك

 .إنباتھا بعد يالموال الجيل نباتات تعطي والتي الذرة، بذور تحمل سنبلة إلى ا:نثوي
 .الذرة نبات نمو دورة مراحل 1 الوثيقة تلخص

 

 ن 2.5  .إجابتك معل! نمطھا وحدد النبات ھذا عند الصبغية للدورة تخطيطيا رسما أنجزـ  1



 ن 1. النبتة ھذه حياة في وا�خصاب ا�ختزالي ا�نقسام نم لك دور استنتج ـ 2
  :التاليان لتزاوجانامن نبات الذرة  Bو  Aعند س!لتين  أنجز *

  قامة وذات التفحم لمرض حساسة Bو س!لة  قصيرة  قامة وذات التفحم لمرض مقاومة  A س!لة بين:  ا:ول التزاوج
 .قصيرة قامة وذات التفحم لمرض حساسة الذرة نبتات من مكونا  F1 جي! التزاوج ھذا أعطى طويلة،

 .خارجية مظاھر 4 من مكون  F2 جيل عنه نتج ،بينھم فيما  F1 أفراد بين : الثاني التزاوج -
الوراثية  ا:نماطفسر نتائج التزاوجين و حدد   10CMgـ ب تقدر بينھما المسافة وأن مرتبطتان المورثتين أن علماـ  3

 قامة وذات للمرض مقاومة نبتات(، مع حساب نسبة المظھر الخارجي المرغوب فيه F2و الجيل  F1:فراد كل من الجيل 

  ن3.5 .)طويلة
  .للتعبير عن القامة Iو  Lللتعبير عن المورثة المسؤولة عن سلوك النبتة اتجاه مرض التفحم و  rو  Rاستعمل 
 ن 4:   3التمرين

 أفراد عند عددھا يختلف حريرية زغبات وجود الفراشات من نوع عند الرابع البطني للفص البطنية الجھة م!حظة تظھر
 أنجزت ا�طار ھذا وفي الفراشات، ھذه عند المتواصل غير الكمي الوراثي التغير لدراسة مثا� العدد ھذا يشكل .النوع

  .الفراشات ھذه من P نةساك عند الزغبات لھذه إحصائية دراسة

  :النتائج المحصل عليھا 1يبين جدول الوثيقة 

عدد 
  الزغبات

15 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  

  0  2  2  6  14  19  12  7  6  6  14  21  13  7  3  1  0  الترددات

  

زغبة حريرية بعد ذلك تم القيام  19تحمل كل واحدة في الفص البطني الرابع  Pتزاوجات بين فراشات الساكنة  أنجزت

  :النتائج المحصلة 2و تبين الوثيقة  P1للتغير عند الخلف الذي يمثل الساكنة  إحصائيةبدراسة 

  

  



  

  نP  .2الساكنة  أفرادلتوزيع الزغبات الحريرية عند ددات التر مضلع أنجزـ  1
  ن1؟ماذا تستنتج ، P1و الساكنة  P الساكنة أفرادقارن بين توزيع الترددات لدى  -2

لھا نفس توزيع ترددات الزغبات المحصل عليھا  P2نحصل على ساكنة  P1ن فراشات الساكنة ببتزاوجات  زانجعند ا
  . P1عند 

  ن 1 ؟P2و الساكنة  P1ھذا المعطى فيما يخص الساكنة ستنتج من ماذا ت ـ 3
 ن 5: 4 التمرين

 أفرادھاالوراثية لساكنة بشرية يبلغ عدد  الخاصيات �برازفقر الدم ،  أشكالوراثيا ينجم عنه شكل من  نعتبر مرضا
نرمز للحليل المسؤول عن ( اQتيالمرض، نقترح المعطيات الملخصة في الجدول  ھذافردا بعاني بعضھم من  10000

  ) Nو الحليل العادي  Mالمرض بـ 
  ]N[  ]MN[  ]M[  المظاھر الخارجية

  NN  MN  MM  الوراثية ا:نماط
  4  400  9596  ا:فرادعدد 

 ن3. ترددات ا:نماط الوراثية لھذه الساكنة و Nو  Mترددات الحلي!ت   حسبـ ا 1

  ن2، ماذا تستنتج؟ Hardy-Weinbergنون حسب عدد المظاھر الخارجية المنتظرة حسب قااـ  2

  


