 2س.باك مسلك علوم الحياة و الرض
الفرض 2
ث.التأهيلية صلح الدين اليوبي
المدة  :ساعتان
الدورة الولى
تاوريرت
السؤال المقالي  :ــــ مسـتـغـل طـريـقـة الـتـكـاثـر عــنـد بـعــض الفــيـروســات  ،اثــبــت بأن مـادة  ADNهـــي
التي تـخـتـص في حـمـل الـخـبـر الوراثــــي ،
 ADN .نـقـط (
مـسـتـعـيـنـا= بـرسـم تـخـطـيـطـي  .ــــ وضح بـرسـم تخـطـيـطـي الـعـنــاصـر الــبـنـيـويــة ل ( 4
الموضوع الول  8 ) :نقـط (

قـام بعـض العـلماء بـوضع شـتـائــل في وسـط نـمـو اقـتـياتـي  ،يحـتـوي على الـتـيـمـيـن ) ( T
الـمـوTسـومـة
بالـتـريــتـيــوم : Tritium
ـــ في الزمـن الول  :تaــركـت هـذه الـشـتائـل في هـذا الـوسـط الـمـشـع طـيـلـة دورة خـلـوية  ،ثم
عaـزلت بعـض
الخـليا و أخـضـعــت لـتـقـنـية التصويـر الشـعـاعي الـذاتي  .فـلـوحـظ أن الصـبغـيات أصـبحـت كـلهـا
مـشـعـة ،
و سـميـت بالجـيــل  – Goانـظـر الوثـيـقـة جـانـبـه . -
ـــ الزمن الثاني  :أخـذت هذه الشتائـل  ،فـتـم غـسـلـهـا  ،و وaضـعـت في وسـط مـقـيـت غــيــر
مـشـع  ،ثم بعـد
الوقـت الـضروري لـدورة خـلـويـة عaـزلـت بعـض الـخـليـا  ،و بـواسطة التصويـر الشعـاعي
الـذاتـي  ،لـوحـظ
أن صaــبــيTــغــي واحـد من كـل صـبTـغـي أصبح غـير مـشع – انـظـر  G1الـوثـيـقـة جـانـبـه . -
ـــ الزمن الثالث  :تaـركـت هذه الشتائل في الوسط المقيت الغـيـر مـشـع لـدورة خـلـويـة أخـرى  ، ،ثم
بـواسـطـة
التصويـر الشعاعي الذاتي  ،لـوحـظ الشعـاع عـلى مـستـوى الـصـبـغـيـات كمـا هو مـبـيـن عـند
الجـيـل  G2في الوثيقة جانبه .
 1ـــ اعـط تعريـفا للدورة الخلويـة .
 2ـــ اكـتـب الـصـيـغـة الـصبـغـيـة للـنـبـات الـمـدروس  ،وبيـن كيـفـية الـحصـول عـلى
الصـبـغـيـات كمـا هـو مـبـيـن في هـذه الـوثـيـقـة .
 3ـــ بـيـن برسم تخـطـيطـي مـصـيـر جـزيـئـة  ، ADNخـلل الـمـرور من الـجـيـل  Goإلى الجـيـل
 ، G1و من الجـيـل  G1إلـى الـجـيـل  ، G2مaـبـيـنـا الشـعـاع بـلـون .
 4ـــ تـعـرف الـظـاهـرة الـتي تـم الـكـشـف عـنـهـا بـواسـطـة هـذه الــتـجـربــة .

الموضوع الثاني  8 ) :نقط (
في بعض الحيان  ،قـد يـصـيـب البرنامج الوراثي  ،الموجود مرموزا= عـلى مستوى  ، ADNخـلل  ،و بالتالي صفات جديدة لم
تكن في البـاء .
ـــ لـنعـتبر مـتـتـالـيـة القواعد الزوتـيـة الـتـالـيـة  ،المـكـونة لـجـزء من اللـولب الـمـنـسـوخ ل : ADN

C T T A C G G C C T C G
10 11 12

9

8

7

6

5

4

3

2

1

حــدث لهـذه الـمتـتـالـيـة الصـلـيـة بعـض الـتغـيـرات مع مـرور الجـيـال و هـي :
أ ـــ الحالة الولى  :تم استبدال الـقاعـدة الزوتية رقم  8بالتيمين ) . ( T
ب ـــ الحالة الثانية  :تـمـت اضـافة الـقـاعـدة الزوتية الـسـيـتـوزيـن )  ( Cبين القاعدة رقم  6و القاعدة رقم . 7
ج ـــ الحالة الثالثة  :تـمـت إزالـة الـقـاعـدة الزوتـيـة رقـم  ، 7مـن الـمـتـتـالـيـة الصـلـيـة .
 : 5كيف نسمي هذه التغيرات التي حدثت لجزيئة ADN
؟
 : 6اعط تعريفا لهـذه الـظـاهـرة .
 : 7باستعمالك جدول الرمز الوراثـي جانبه  ،حـدد قطعة
 ، ARNmثـم مـتـتالـية الحـماض المـيـنـيـة المقـابـلـة
لجـزء  ADNالصـلـي .
 : 8حـدد جـزء  ADNالـجـديـد في كـل حـالة من
الحالت الثلث أ  ،ب و ج  ،ثـم قـطـعة  ، ARNmثـم
مـتـتالـية الحـماض المـيـنـيـة فــــي كـل حـالـة ،
مـستـعـمل الجــدول جانـبـه .

الوحدة الـرمـزيـة

الحماض المينية

ألـنين ) ( Ala
GCU, GCC, GCA, GCG
 CGU, CGC, CGA, CGG, AGA, AGCأرجـنـيـن ) ( Arg
اسبارجين Asn
AAU, AGC
حمض السبرتيك Asp
GAU, GAC
حمض الكلوتاميك Glu
GAA, GAG
سـيـسـتـيـيـن Cys
UGU,UGC
كـلـوتامـيـن Gln
CAA, CAG
كـلـيـســيـن Gly
GGU, GGC, GGA, GGG

