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2009 االستدراكیة دورة ال

الموضوع

) نقط 4( التمرین األول 

.Gشكلت أعمال  Mendel الدراسات األولیة التي مكنت من وضع قوانین انتقال الصفات الوراثیة عند الكائنات ثنائیة 
  .الصیغة الصبغیة عن طریق التوالد الجنسي

  :لصبغيتفسیر اال؛ بین، باعتماد Mendelبعد تعریف القوانین اإلحصائیة النتقال الصفات الوراثیة لـ 
  ،Mendel لـ الثالثن االنقسام االختزالي من تأكید القانون مّك كیف ُی-
  .الحالة التي ال یتحقق فیھا ھذا القانون -

  ). لتمثیل الحلیالتb و B؛ و a و Aملحوظة استعمل الرموز (

)نقط  4(  التمرین الثاني

:مورثتانفیھما ، تتحكم نلفا بین ذبابات خل لھا مظھران خارجیان مخت تزاوجینMorganأنجز 
  ؛g و Gلمورثة المسؤولة عن لون الجسم بالحلیلین لنرمز  -
.n و N بالحلیلین  لألجنحةلمورثة المسؤولة عن وجود أو غیاب العروق العرضیةنرمز ل -

: التزاوج األول
)P(        اآلباء

×

  م رمادي وأجنحة بعروق عرضیة بجس خل ذباباتF1100%الجیل 

F1(F1 بین أفراد :التزاوج الثاني × F1) . أعطى ھذا التزاوج جیالF2حسب النتائج المبینة في الجدول أسفلھ :  

  أنثى  ذكر  المظھر الخارجي
  جسم رمادي وأجنحة بعروق عرضیة

  جسم رمادي وأجنحة بدون عروق عرضیة
  جسم أصفر وأجنحة بدون عروق عرضیة

  جسم أصفر وأجنحة بعروق عرضیة

1621
254

1625
250

3747
0
0
0

  :بناءا على نتائج التزاوجین وباستعمال شبكة التزاوج
  ) ن2,5 (. األولنتائج التزاوج  حدد األنماط الوراثیة ألبوي الجیل األول مع تفسیر-1
  ) ن1,5(.  في التزاوج الثانيالنتائج اإلحصائیة المحصلة عند الذكورفسر -2

 جسم ذكر لھاخل ذبابة 
أصفر وأجنحة بدون 

عروق عرضیة

 ذاتأنثى   خلذبابة
مادي وأجنحة جسم ر

بعروق عرضیة
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)أ(شعبة العلوم الریاضیة :  أو المسلك)ة(شعـــبال ،وم الحیاة واألرضعل :مادة

) نقط6( التمرین الثالث 

متحكمة في إنتاج الخضاب المورثة على مستوى ال عن طفرة ا ناجمافقر الدم المنجلي عند اإلنسان مرضیعتبر 
توجد ھذه المورثة في شكل عدة حلیالت من بینھا الحلیل . الدموي، مما یؤدي إلى تشوه الكریات الدمویة الحمراء

HBA والحلیل ،خضاب دموي عادي الذي یتحكم في تركیب HBSالمسؤول عن تركیب خضاب دموي غیر عادي .
األشخاص    في حین یموت،مختلفو االقتران  بخضاب دموي عادي وخضاب دموي غیر عادياألشخاص میز تی

.متشابھو االقتران بالنسبة لھذا المرض مبكرا قبل خمس سنوات
  .ض أفرادھا من ھذا المرضبعة یعاني ی شجرة نسب عائلة إفریق1 یقةث تمثل الو

  حدد كیفیة انتقال مرض فقر الدم المنجلي عند ھذه العائلة وأعط ، معلال إجابتك ، األنماط الوراثیة المحتملة  -1
) نII5 ) .2 و II4  و II3 و I2 و I1      لألفراد 

HBAتقنیة الھجرة الكھربائیة لتفریق أنواع الخضاب الدموي قصد التحدید الدقیق لھذه األنماط الوراثیة تم اعتماد 

.2لى النتائج المبینة في الوثیقة  وتم الحصول ع،عند بعض أفراد  ھذه العائلةHBSو 

  ) ن2. ( 1ن ھذه النتائج من التأكد من األنماط الوراثیة لألفراد المشار إلیھم في السؤال مّكن كیف ُت بّی–2

  2الوثیقة 

 معاHBS  و HBAفي دم األفراد مختلفي االقتران نجد :ملحوظة
  1الوثیقة 
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–االستدراكیةالدورة -2009  االمتحان الوطني الموحد للبكالوریاموضوع
)أ(شعبة العلوم الریاضیة :  أو المسلك)ة(شعـــبال ،وم الحیاة واألرضعل :مادة

الذي ینتج عن تدمیر الكریات ) حمى المستنقعات( نتائج دراسة وبائیة تخص انتشار مرض المالریا 3ثل  الوثیقة تم
Plasmodium)  المالریامرضالدمویة الحمراء عند المصاب بطفیلي  falciparum)داخل ھذه الساكنات اإلفریقیة  .

HBS//HBA نسبة األفراد   الساكنات

  داخل ھذه الساكنات
عدد الموتى بالمالریا 

  خالل مدة معینة 
HBS//HBA  األفرادعدد

  الموتى بالمالریا 
230%26  الكونغو
270%24  نیجیریا
160%19  أوغندا
130%08  غانا

    تجسد ھذه الدراسة الوبائیة مثاال لتدخل االنتقاء الطبیعي كأحد العوامل المؤثرة في البنیة الوراثیة للساكنات -3

  ) ن 2 ( .3بین ذلك انطالقا من استغالل معطیات جدول الوثیقة .     اإلفریقیة المجاورة للمستنقعات

) نقط6(التمرین الرابع 

، یتمیز باضطرابات ھضمیة وتنفسیة البلوغسن  ممیت قبل  متنحي مرض وراثي(Mucoviscidose) الكیسیةاللیفة   
انسداد القنوات الناقلة للعصارة البنكریاسیة یؤدي إلى خلل في : من أعراضھ. تسببھا إفرازات جد لجزة للغدد المخاطیة

  .سر تنفسي واإلصابة بالتعفناتالوظیفة الھضمیة للبنكریاس، وانسداد التشعبات الرئویة باإلفرازات التي تتسبب في ع
  ). مولود2500طفل واحد مصاب من بین  (1/2500  في أحد الدول األوروبیةیبلغ تردد المصابین بھذا المرض

:Hardy-Weinbergباعتبار ھذه الساكنة متوازنة حسب قانون 
  ) ن2 (.حسب تردد الحلیل الممرض وتردد األفراد السلیمین الحاملین لھذا الحلیلا -1
  )ن1,5 (. داخل ھذه الساكنة، واحتمال إنجابھما لطفل مصابللحلیل الممرضحسب احتمال تزاوج فردین حاملین ا -2

 طبي قبل والدي للیفة الكیسیة عند األزواج الذین سبق لھم إنجاب طفل تشخیصأصبح حالیا من الممكن إجراء 
diagnostique)لطبي ضد الوالدة  االتشخیصیسمى ھذا اإلجراء . من أجل توقیف الحملوذلك مصاب،  anti-

natal)،  نسب ةتعطي الوثیقة التالیة شجر. التشخیصعلى ھذا  مجموعة من األزواج إقبال من مكن ھذا اإلجراء وقد 
II1)ن اجزو ال خضع  فیھا لھذه الساكنة تنتميةعائل × II2)  وII3 × II4)(  الطبي ضد الوالدة التشخیصلھذا.  

II1):بالنسبة لكل زوج من ھذه األزواجبالمرض حتمال إنجاب طفل مصاب حسب اا -3 × II2)و  (II3 × II4). )2ن (  
II3الزوج بالنسبة لحساب احتمال إنجاب  ،اعتبر: ةظملحو ( × II4األم أن  ، طفال مصاباI2غیر حاملة للمرض .(  
.  على تردد الحلیل الممرض في ھذه الساكنةقبتأكد من إصابة المولود المرت ھل سیؤثر توقیف الوالدة في حالة ال-4

  ) ن0,5 (.برر ذلك
)M وللحلیل العادي بـ mارمز للحلیل الممرض بـ ( 

3الوثیقة 
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رجل سلیم

أنثى مصابة

حمیل خضع للفحص
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