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  .تعتبر دراسة الخرائط الصبغية من التقنيات المعتمدة لدراسة الوراثة البشرية 
بتعريفك �نواع الشذوذات العددية الممكن استخAصھا من ھذه الدراسات و باعتمادك لمثال للصبغيات الجنسية ؛ بين أسباب ظھور ھذا 

 .النوع من الشذوذ 
  

  

A.  يعتبر فطر باريسAgaricus campeta  -نسان-  1 الوثيقة 1لالشكJمن الفطريات المستھلكة من طرف ا . 
  منحدرة من التحام - 2 الشكل - basidiopores توجد صفيحات تظھر عند نضجھا أكياسا بوغية تدعى - 1 الشكل-على مستوى قبعة الفطر 

 تتكاثر الخAيا الناتجة عن . 2  لتلك الممثلة بالوثيقة مشابھةإحيائيةعلى مستوى ھذه ا�كياس تتم ظاھرة  . 4 و 3نواتي خليتين فطريتين الشكلين 
 7 و 6عندما تصبح الظروف مAئمة يلتحم سيتوبAزم خليتين من غزلين فطريين الشكلين . 5ھذه الظاھرة لتنتج كل واحدة غز$ فطريا الشكل

  8فتنموا الخلية المحصل عليھا لتنتج فطر باريس الشكل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   2 الوثيقة                                                            1الوثيقة                                 
  )ن2 ( بين التغيرات التي تعرفھا المادة الوراثية خ:ل ھذه الظاھرة2بدراستك �شكال الوثيقة .1
 )ن1.5 (سس مختلف أطوار دورة نمو فطر باريادر .2
 )ن1 (.لفطر باريز و استنتج نوعھاانجز الدورة المناسبة  .3

 

B- لتحديد وراثة صفتي القد و اللون عند نوع من النباتات نقوم بالتزاوجين التاليين باعتماد تقنية ا$بر المتقاطع.  
  : بين نبتة طويلة خضراء و نبتة قصيرة صفراء؛ النباتات المحصل عليھا موزعة كالتالي : التزاوج ا�ول 

   نبتة قصيرة خضراء20ء  و طويلة خضرا نبتة 20
  : بين نبتة طويلة خضراء و نبتة قصيرة صفراء؛ النباتات المحصل عليھا موزعة كالتالي : التزاوج الثاني

   نبتة طويلة صفراء20 نبتة طويلة خضراء  و 20
 )ن2(بدراستك للتزاوجين استنتج الصفات السائدة و الصفات المتنحية  .4
 )ن2 (فسر نتائج كل من التزاوجين .5
 )ن0.5 (.اقترح تزاوجات تمكنك من تحديد تموضع المورثتين المدروستين .6

  للتعبير عن القد Bb للتعبير عن صفة اللون و Aaاستعمل الرموز 
 

A-  نتائج  التالينھتم بدراسة عدد الزغب على القطعة البطنية الرابعة عند نوع من الفراشات و يمثل الجدول  
  . فراشة 133المكونة من  P1 جماعة دراسة

  31  30  29  28  27  26  25  24  23  22  21  20  19  18  17  16  15  عدد الزغب
  0  2  2  6  14  19  12  7  6  6  14  21  13  7  3  1  0  عدد الفراشات

 نفس إحصاءثم  البطنية الرابعة القطعة زغبا في 19ة على رالفراشات المتوفبين في مرحلة ثانية من الدراسة تم الحرص على تزاوجات 
  .و يلخص الجدول التالي النتائج المحصل عليھا.  فراشة منحدرة من ھذا التزاوج 83 المكونة من P2المتغير عند الجماعة 
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  25  24  23  22  21  20  19  18  17  16  15  عدد الزغب
  0  2  4  7  21  22  14  8  4  1  0  عدد الفراشات

  )ن1 (. على نفس المعلم توزيع الجماعتينمثل  .1

  )ن0.5. (حليلك للمنحنيينماذا تستنتج من ت .2

  )ن1 (: للجدول التالي إتمامكبعد  .3

P2  P1    
 Moالمنوال   -  -
   المعدل الحسابي  22.93  -
  σ ا+نحراف النمطي  3.42  -

 )ن0.5. (مجال الثقة و معامل التغيرية لكل جماعة حدد   -  أ

 )ن1. (ماذا تستنتج  - ب

  )ن0.25 ( ما الھدف من المرحلة الثانية من الدراسة؟- أ .4

  )ن0.25. (قش مدى تحقق ھذا الھدفنا-ب
 

B-   الناعوريةA مرض وراثي ناتج عن حليل متنحي محمول على الصبغي الجنسي X  
  .بة اJناث بھذا المرض تكاد تكون منعدمةاأن إص  و 4-10إذا علمت أن تردد الذكور المصابين يقدر ب 

  )ن0.5 (. المصابات بھذا النوع من الناعوريةاhناثحدد تردد  .5

  )ن0.75 (.د نسبة إنجاب ابن مصاب من طرف أم سليمةحد/ أ  .6

  )ن0.75 (.حدد نسبة إنجاب بنت مصابة من طرف أم سليمة/    ب

  )ن0.5 (.تحقق من ارتفاع احتمال الذكور بالمرض مقارنة باhناث/    ج

 


