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)ن4: (استرداد المعارف : أوال 

:أتمم النص التالي بالكلمات المناسبة 

من نوع إلى نوع آخر لم تكن موجودة عنده ، للحصول على كائنات ............... تعني الھندسة الوراثیة نقل 
مراحل ، فبعد الكشف عن المورثة بواسطة وراثیا ، تتم ھذه العملیة عبر سلسلة من ال.................
................................ محدد  ، و يستعمل نفس ........................... يتم عزلھا باستعمال .............  

في ..................تمكن من دمج ......................... بھدف الحصول على ......................... لفتح 
................................
يتم .................. مع البكتیريات المضیفة  ، و باستعمال    ..........................في مرحلة أخیرة توضع 

.رصد البكتیريا المتغیرة وراثیا 
)ن16: (استثمار المعارف و المعطیات : ثانیا 

لعاثیات،للوقوف على الجوانب تعتبر البكتريا وسطا حیويا لتكاثر ا
:الطبیعیة لھذه الظاھرة نعتبر المعطیات التالیة

بعض مكونات الخلیة البكتیرية و يبین الشكل "  أ " يبین الشكل
:أحد العناصر الناتجة عن تفكیك الصبغي البكتیري"  ب"

)ن1( أعط الصیغة الصبغیة للبكتريا ؟ -1
)ن0.5( تعرف على الشكل ب ؟ -2
استنتج الطبیعة الكیمیائیة  للصبغي -3

)ن1.5(البكتیري ؟ علل جوابك بدلیلین ؟ 

تم باستعمال تقنیات مناسبة 
،مالحظة الظاھرة التي تمثلھا الوثیقة 

جانبه خالل نمو البكتريا
تعرف على الظاھرة المبینة -أ-4

)ن 1( ؟ علل جوابك؟ 
ما ھي األنزيمات الضرورية -ب 

)ن0.5( للقیام بھا ؟ 

Esherichia coliيتوفر غشاء البكتريا 
على بروتین خاص يسمح بتثبیت 

العاثیات لینتج عن ذلك القضاء على 
:البكتريا، كما تبین ذلك الوثیقة التالیة 



)ن1.5( تعرف على كل مرحلة من المراحل المبینة؟ -أ-5
)ن0.5( المراحل المبینة حسب التسلسل الطبیعي ؟ رتب-ب

حمضا آمینیا و تمثل المتتالیة 421يتكون ھذا البروتین الذي يسمح بتثبیت العاثیة على البكتريا من 
:المسئول عن عشرة أحماض آمینیة من ھذا البروتینARNmالنكلیوتیدية التالیة جزء 

3`-----CAA  UCU  UCG  CUU  UCU  UCU UCU  UGG  UGG  UCG------5`

، اعط يباستعمال جدول الرمز الو راث-6
عديد الببتید الناتج عن ترجمة ھذا 

ARNmن2( ؟(
)ن1(اعط جزء المورثة المسئول عن تركیب عديد الببتید السابق؟ -7
:يبین شكل الوثیقة أعاله إحدى مراحل   تركیب البروتین المذكور-8

)ن1( سم المرحلة التي يجسدھا ھذا الشكل؟ ما إ-أ
)ن1(ماذا يتم خاللھا؟ -ب
)  ن 1( أعط أسماء العناصر المرقمة ؟    -ت

طافرة مقاومة لتثبیت العاتیات،للوقوف على خاصیة ھذه البكتريا تمت E coliتم عزل بكتیريا -9
المسئول في نفس المستوى المدروس عند البكتريا المتوحشة، مالحظة        البروتین الطافر

:فحصل على الببتید التالي
Ala – Gly – Gly – Ser – Ser – Phe – Phe - Ala – Ser - Asn

158157156155154153152151150149

)ن0.5( قارن عديدي الببتید المتوحش و الطافر؟ -أ
)ن2( حدد نوع التغیر الذي طرأ على المورثة األصلیة؟ ماذا يسمى ھذا التغیر ؟ -ب

)ن1( بعد تعريفك للمورثة، ماذا تستنتج من ھذه الدراسة؟- 10

منتديات علوم الحیاة و األرض بأصیلة
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