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التمريه األول 4 :وقط
تسمد تقنية الوندسة الوراثية باإلنتاج الصناعي لألنسولين و ذلك باستعمال بكتيريات E.Coli
من ذالل عرض واضد و منظم بين كيف يتم ذلك.

التمريه الثاوي 4 :وقط
للكسف عن الظواهر الذلويٌ المزؤولٌ عن إنتاج الطاقٌ عند ذّيا الذميرةَ نزتثمر المعطيات التاليٌ:
نخضر وزطين  1و  2من نفس الخجم يختويان علٍ نفس الكميٌ من الماء و الكليكوز و الذميرة و نضعوما فً ظروف تجريبيٌ مُّمٌ متسابوٌ
بازتثناء كميٌ األكزجين َ خيث أن الوزط  1خيوواًُ و الوزط  2خيّهواًُ.
تمثل الوثيقٌ  1مّخظٌ مجوريٌ (بتكبير )x 700للذم يرة فً الوزطين بعد بدايٌ التجربٌ ببضعٌ أيام َ و تبين الوثيقٌ  2بنيٌ ذّيا الذميرة َ
السكل  1فً الوزط  1و السكل  2فً الوزط .2

الوزط

مّخظٌ مجوريٌ لذّيا
الذميرة
(تكبير )x700

1

المردود الطاقً

الوثيقة 1

36 ATP/1Glucose
)( en moles

2 ATP/1Glucose
)( en moles

2

1ـ قارن النتائح المخصل عليوا في الوسطين.

( 1ن)

للكسف عن دور الميتوكندريات فً اذتّف نساط ذّيا الذميرة فً
الوزطين  1و  َ2نزتثمر المعطيات التجريبيٌ التاليٌ.
نقوم بعزل الميتوكندريات ثم نضعوا فً وزط بى أكزجين و نقيس كميٌ
هذا األذير فً الوزط بدِلٌ الزمن َ بعد خقن الكليكوز ثم بعد خقن
خمض البيروفيك َ و تمثل الوثيقٌ  4النتاُح المخشل عليوا:
 -2خلل منخنى الوثيقة  2ثم استنتح.

(  1ن)
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تمثل الوثيقٌ  3التفاعّت اِزتقّبيٌ التً تعتمدها ذّيا الذميرة إلنتاج الطاقٌ.

السلسلة B

السلسلة A

2C2H5OH + 2CO2

 -3تعرف معلال إجابتك ،سلسلة التفاعالت التي تعتمدها ذاليا الذميرة
(1ن)
في كل من الوسطين  1و .2
 -4اعتمادا على المعطيات السابقة ،فسر النتائح المخصلة في الوسطين  1و .2

(1ن)

التمريه الثالث (  6وقط )
الوثيقة 1

لدرازٌ بعض مظاهر نقل الذبر الوراثً وتعبيرهَ نقترح المعطيات التاليٌ:
 -Iتمثل الوثيقٌ  1مرخلٌ من مراخل اِنقزام غير المباسر تمت
مّخظتوا علٍ مزتوى جذر البشل.
 – 1أنجز رسما تذطيطيا لوذه المرخلة مرفو ًقا باألسماء المناسبة.
(ذذ  1 ( .)2n = 6ن )
* تمت معايرة كميٌ  ADNفً نواة ذليٌ إنزان ذّل عدة انقزامات غير المباسرة.
يعطً الجدول التالً النتاُح المخشل عليوا.
ذلية إنسان ذالل
عدة انقسامات
-12
كمية ) g 10 ( ADN

ذليٌ أم
(الجيل األول)
7.3

ذليٌ بعد انقزام أول
(الجيل الثانً)
7.3

ذليٌ بعد انقزام ثان
(الجيل الثالث)
7.3

 – 2كيف تفسر ثبات كمية  ADNفي نواة ذاليا جميع األجيال رغم االنقسامات ؟
 -3كيف تفسر أن لذاليا األجيال المتتالية نفس الذبر الوراثي كالذلية األم من الجيل األول 1 ( .ن )
(  0.5ن )

ذليٌ بعد انقزام ثالث
(الجيل البرابع)
7.3
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 -IIالموق من األمراض الوراثيٌ الناذرةَ يشيب فردا من بين  .20000زبب هذا المرض غياب شبػٌ الميّنينَ شبػٌ توجد فً الذّيا
الجلديٌَ مزؤولٌ عن لون البسرة و السعر و العينين.
يعود تركيب شبػٌ الميّنين فً الذّيا الجلديٌ إلٍ أنزيم التيروزينازَ تتخكم فً تركيبى مورثٌ َTYRCOD
و التً توجد فً سكل خليلن:
 خليل عادي  َTyrcod1مزؤول عن تركيب أنزيم التيروزيناز مكون من  529خمض أمينً. خليل غير عادي  َTyralbaمزؤول عن تركيب أنزيم التيروزيناز غير وظيفً مكون من  247خمض أمينً.تبين الوثيقٌ  3نفس القطعٌ من اللولب غير المزتنزر للخليلين.

سر سبب ظوور مرض الموق عند بعض األفراد.
 -4ف

الصفخة
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(1ن)

 -IIIتبين الوثيقٌ  3سجرة نزب عاُلٌ بنتقل عبر أجيالوا مرض الموق.

 -5بين طريقة انتقال مرض الموق،و أعط النمط الوراثي للفردبين  I1و .I2
( رموز الخليالت N :أو  nللخليل العادي  M ،Tyrcod1أو  mللخليل غير العادي .Tyralba
 -6خدد اختمال إصابة المولود المنتظر  III3بمرض الموق 0.75 ( .ن )
 -7أعط عدد األفراد خسب نمطوم الوراثي داذل ساكنة تتكون من  1 500000نسمة ،باعتبار أنوا في توازن.
(1ن)

(  0.75ن )

الوثيقة 1

التمريه الرابع ( 6وقط)
لدرازٌ بعض مظاهر اِزتجابٌ المناعيٌ ضد الفيروزاتَ أُنجزت
التجربتان التاليتان علٍ فُران:
 التجربٌ ُ :1خقن فأر  Xبفيروس ( LCMالتواب الزخايا والمُسيْماءاللمفاوي) .وبعد  7أيام تَ ْم أذذ قطعٌ من طخالى قشد ازتذراج الذّيا
اللمفاويٌ َ ثم زُرعت هذه اللمفاويات مباسرة مع ذّيا هذا الفأر .تمثل
الوثيقٌ  1ظروف ونتاُح هذه التجربٌ.
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 – 1فسر نتائح هذه التجربة.

( 1.5ن)

م ْكنت المّخظٌ المجوريٌ لمختوى الوزط  1من الخشول علٍ الوثيقٌ. 2
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 –2بَيِّن نوع االستجابة المناعية التي تكشف عنوا
الوثيقتان  1و 1( .2ن )
 –3فسر مراخل آلية خدوث الظاهرة الممثلة
في الوثيقة  1( .2ن )
الوثيقة 2

التجربٌ  : 2تم وضعَ فً وزط  aيختوي علٍ الجيّتينَ عدد من ذّيا طخال الفأر  َYغير مُمنْع ضد فيروس  َLCMمع جزيُات من هذا
الفيروس (الوثيقٌ  َ)3فلوخظ أن مجموعٌ من الذّيا تلتشق بالمركب "جيّتين -جزيُات ( " LCMالوزط  .)bأما الذّيا غير الملتشقٌَ فيتم
التذلص منوا عن طريق الػزل.
بعد إذابٌ الجيّتين تتخرر الذّيا المرتبطٌ بجزيُات  LCMو تُزرع مجموعتين من هذه الذّياَ األولٍ فً وزط  cيختوي علٍ جزيُات
 َ LCMوالثانيٌ فً وزط  dيختوي علٍ جزيُات من فيروس آذر .تبين الوثيقٌ  3ظروف ونتاُح هذه التجربٌ.
 – 4فسر النتائح المخصل عليوا في التجربة .2

( 1ن )
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 – 5اعتمادا على معطيات التجربتين وعلى معارفك ،أنجز ذطاطة مبسطة توضد
آليات االستجابة المناعية ضد الفيروسات  1.5( .ن)

ثـانويــة
المـدينـة
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االهتحان التجريبي في هادة علوم الحياة و األرض
ك لوريا علوم تجريبيت -مساك علوم الحياة و األرض2010 .
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عىاصر اإلجابة و سلم التىقيط االمتحان التجريبي أبريل 2010

التمرين

الزؤال

األول
1
الثانً

2
3
4
1
2
3
4

الثالث

5
6

7

الرابع

1
2
3
4

عىاصر اإلجابة

سلن
التنقيط

يجب أن يتضمن العرض العناشر التاليٌ: oطريقٌ الخشول علٍ مورثٌ األنزلينَ و الوزاُل المزتعملٌ.......
 oطريقٌ دمح مورثٌ األنزلين فً البكتيريا  َE coliو الوزاُل المزتعملٌ................
مقارنٌ شخيخٌ للوثيقتين  1و  َ2تتضمن تكاثر الذميرة و الخشيلٌ الطاقيٌ و عددالميتوكندريات..........
تخليل شخيدازتنتاج شخيدذّيا الذميرة الوزط  1الزلزلٌ  َ Bمع تعليل شخيدذّيا الذميرة الوزط  2الزلزلٌ  َAمع تعليل شخيد-تفزير شخيد

1

-رزم شخيد للمرخلٌ اِنفشاليٌ عند ذليٌ نباتيٌ 2n = 6

1

تضاعف  ADNقبل كل انقزاميجب التطرق إلٍ دور اِنقزام غير المباسر و تضاعف  ADNفً الخفاظ علٍ ثبات الذبر الوراثًطفرة ضياع عند الموقعين  731و  732للقاعدتين  َGTأدت إلٍ تركيب أنزيم غيروظيفً..................
مرض متنخً غير مرتبط بالجنسَ مع تعليل شخيدالنمط الوراثً N//mاختمال  0.25أن يكون المولود مشاب إذا كان األبوين ناقلين للمرض  َN//mو اختمال أن يكونا كلواخد ناقل للمرض هو  .0.66إذن اختمال المولود مشاب هو0.66 x 0.0.66 x 0.25 = :
0,1089
f(mm)=q2= 20 000-1= 0,00005, f( m )=q=0,007071, p= 1-q= 0,9929عدد األفراد ( (mmالمشابين بالمرضq2x 1 500 000 =75 :عدد األفراد ) (Nmالناقلين للمرض 2pq x 1 500 000 =21063 :عدد األفراد ) (NNالزلمين غير الناقبينp2x 1 500 000 = 1478862 :تفزير شخيد لنتاُح كل وزط من األوزاط الثّثٌ........استجابٌ مناعيٌ نوعيٌ ذلويٌ..........المراخل الثّثٌ لتنفيذ اِزتجابٌ الذلويٌ...........-تفزير شخيد لنتاُح كل من الوزطين  1و .........................2

2
2
1
0.5
0.5
0.5
0.5

0.5
1
1
0.75
0.25
0.75

0.25
0.25
0.25

1.5
1
1
1
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-ذطاطٌ تبين تدذل اِزتجابٌ الذلطيٌ و الذلويٌ ضد الفيروزات

1.5

