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التعلیم العالي وزارة التربیة الوطنیة و
  وتكوین األطر والبحث العلمي

  قلعة السراغنةنیابة 
   التأھیلیةتماللتثانویة 

  يــــــــــــــان التجریبـــــــــــــــــاالمتح
  2011 ومای

   وسلم التنقیطاإلجابةعناصر 

  علوم الحیاة واألرض: المادة
   العلوم التجریبیة:  ةالشعب
    علوم الحیاة واألرض : مسلك

  النقط  اإلجابةــــاصر ـــــــــــــــــــــــعنـــــــــــالسؤال

.   )قط  ن 4  (التمرین األول     
خالفا للتوالد الالجنسي الذي یضمن نقل الخبر الوراثي بشكل مطابق لألصل بفضل االنقسام غیر      

، یحدث تغیرات في الصفات من جیل آلخر، حیث یعمل )ب األجیالتعاق(المباشر، فإن التوالد الجنسي 
االنقسام :  نجد سر ھذا التخلیط في حدثي التوالد الجنسي.على تخلیط الصفات الوراثیة لألب ولألم

  االختزالي واإلخصاب وتعاقبھما 
    فما أھمیة كل من ھذین الحدثین؟-     
    ما أھمیة تعاقبھما؟-     

 يسام االختزالأھمیة االنق:

:یضمن االنقسام االختزالي
).n(إلى الصیغة الصبغیة األحادیة ) 2n( المرور من الصیغة الصبغیة الثنائیة -  
  تتوزع الصبغیات المتماثلة بشكل عشوائي خالل الطور االنفصالي األول، :  التخلیط البیصبغي-  

  التخلیط البیصبغيإنھ : مما یعطي عدة تألیفات من الحلیالت خالل انفصالھا
عندما تحدث ظاھرة العبور، یتم تبادل قطع بین الصبغیین المتماثلین، :  التخلیط الضمصبغي-  

  .فینجم عن ذلك تخلیط الحلیالت األبویة على مستوى نفس الصبغي، نتكلم عن التخلیط الضمصبغي
حلیل واحد لكل یحتوي على ) nخلیة ب (ج یوبذلك فكل مش افتراق حلیلي المورثة الواحدة، -  

  .مورثة
.وتنوع األمشاج المشكلة ینتج على إثر التخلیط الصبغي والتخلیط الضمصبغي تخلیط الحلیالت -  

 أھمیة اإلخصاب:

:یضمن اإلخصاب عند الكائنات الثنائیة الصیغة الصبغیة
).2n(إلى الصیغة الصبغیة الثنائیة ) n( المرور من الصیغة الصبغیة األحادیة -  
مع المشیج الذكري بالمشیج األنثوي، مما یؤدي إلى تكوین بیضة حاملة لحلیالت من أصل تیج -  

.یجتمع حلیال المورثة الواحدة بعدما افترقا خالل االنقسام االختزالي: أبوي وأخرى من أصل أمومي
  ، فتختلط الصبغیات عشوائیا، )عشوائیا( تجتمع األمشاج الذكریة واألنثویة بالصدفة -  

ا یزید من تخلیط الحلیالت، وبذلك تتشكل بیضات متنوعة من حیث التركیب الوراثي، وھذا ما یفسر مم
  .التنوع الھائل في مظاھر األفراد

 ھمیة تعاقب االنقسام االختزالي و اإلخصابأ:

 بیضةن تتالي ظاھرتي االنقسام االختـــــزالي واإلخصاب خالل التوالد الجنسي، تفضي إلى تشكـل إ
تحمل نفس عدد صبغیات األبوین، تضم المورثات األساسیة الممیزة للنوع، وتخلط بین حلیالت األبوین 

نفس النوع ولھ نفس عـــدد صبغیات من ، دــــــــــــــــ نقطة انطــــالق كائن حي جدیالمتزاوجین وھي
. إنما ینفرد بخصائصھ الفردیةأبویــــــــھ
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.   )قط  ن 4   (الثانيین التمر    
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  : أن1نسجل من خالل الوثیقة 
، غنیة بالشعیرات الدمویة )Aاأللیاف ( ألیاف عضالت عدائي المسافات الطویلة -  

.MDHوالمیتوكوندریات وتحتوي على تركیز قوي من أنزیم 
، تفتقر للشعیرات الدمویة )Bاأللیاف ( ألیاف عضالت عدائي المسافات القصیرة -  

.LDHوالمیتوكوندریات وتحتوي على تركیز قوي من أنزیم 

0.25

0.25
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  : أن2نسجل من خالل الوثیقة 
 و CO2، یتمثل في تحفیز تفاعالت ھدم حمض البیروفیك الذي یعطي MDHدور أنزیم -

RH2 وبالتالي فإن أنزیم ،MDHیعمل على مستوى ماتریس المیتوكوندري  .  
 حمض لبني، وبالتالي ىإل حمض البیروفیك ، یتمثل في تحفیز تفاعل تحولLDHدور أنزیم -

.  یعمل على مستوى الجبلة الشفافةLDHفإن أنزیم 

0.25

0.25

2

، وبالتالي فإن MDHاأللیاف المھیمنة عند عدائي المسافات الطویلة غنیة بالمیتوكوندریات وبأنزیم  -
.   أكسدة تنفسیة: افات ھي تفاعالت حي ھوائیةطبیعة التفاعالت المنتجة للطاقة عند عدائي ھذه المس

، وبالتالي فإن LDH األلیاف المھیمنة عند عدائي المسافات القصیرة تفتقر للمیتوكوندریات وغنیة بأنزیم -
  . تخمر لبني: طبیعة التفاعالت المنتجة للطاقة عند عدائي ھذه المسافات ھي تفاعالت حي الھوائیة

0.5

0.5
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من أجل تجدید جزیئات ) التخمر اللبني(المسافات القصیرة، تھیمن التفاعالت الالھوائیة عند عدائي 
L’ATP ن0.5(، وھو ما ینتج عنھ تراكم الحمض اللبني  (الذي یسبب انخفاض PH العضلة )0,25

مما یؤدي إلى التعب )  ن0,25(و بالتالي انخفاض فعالیة األنزیمات وانخفاض اإلستقالب العضلي ) ن
.عضليال

0.5

0.5
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 إلى الزیادة في عدد الكریات الحمراء وبالتالي نقل كمیات مھمة من EPOیؤدي استعمال مادة 
مل عحیث یست) الغشاء الداخلي(إلى األلیاف العضلیة وبالتالي إلى المیتوكوندري )  ن0.5(األوكسیجین 

والتي تزید )  ن0,25( المركبةL’ATP، مما یرفع من كمیات ) ن0,25(في تفاعالت السلسلة التنفسیة 
  .من تحسین األداء الریاضي للعداء

0.5

0.5

.)    نقط  4 (  لث    التمرین الثا

0.25  .نیكلیوتید تدخل في تركیبھ قاعدة السیتوزین= السیتیدین 1

2
  . الحدیث التركیبL’ADN إیسام 32P-dCTP    دور  ـ  

  . حسب كثافتھاL’ADNین أنواع  الفصل بBrdUTP  دور   ـ   
0.25
0.25

3

.3H الموسوم ب L’ADN أكبر من كثافة 32P الموسوم ب L’ADN  أ ـ   كثافة 
   أثقل من BrdUTP یحتوي على  حدیث التركیب 32P الموسوم ب L’ADNب ـ   

L’ADN 3 األصلي الموسوم بH.

0.25

0.5

4
، BrdUTP لھ سلسلة واحدة حدیثة التركیب، أي تحتوي على ADNالقمة المتوسطة الكثافة تحتوي على 

0.75  . لھ سلسلتان حدیثتا التركیبADNأما القمة الثقیلة فتحتوي على 

0.25  .التضاعف وفق النموذج نصف المحافظ5
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  .الھیستونات أخرى غیر روتیناتب+ الھیستونات :  الصبغينیةب  أ ـ   في 
ADNأنزیمات مثل : L’ADN    ـ   في مضاعفة  polymérase.

ADN+ غیر الھیستونات + الھیستونات ( كبح تركیب البروتینات   إضافة السیكلوھیكزمید - بـ 
polymérase( توقف الدورة الخلویة وانعدام مضاعفة L’ADN غیاب القمة الثقیلة لـ 

L’ADN.

0.75

0.75

.)    نقط  4(  لتمرین الرابع     ا

1

=2n-1:  الصیغة الصبغیة لرقیة 45 = 44A + X
Turnerمرض  : نوع الشذوذ الذي أصاب ھذه البنت 

  نمو ضعیف للصفات -  قصر القامة     -.  العقم ضمور المبیضین -: ثالثة أعراض تمیز ھذا الشذوذ
  .ثدیین شبھ ضامرین: الجنسیة الثانویة

0.5
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  .رسم تخطیطي یوضح كیفیة حدوث ھذا الشذوذ، سنفترض أن العیب وقع أثناء تشكل األمشاج الذكریة

0.5

3

  .  ظھر المرض عند بعض األبناء رغم أن األبوین سلیمین، وھذا یؤكد أن حلیل المرض متنحي-
.Y أم Xغي  ورد في النص أن المرض مرتبط بالجنس، فھل ھو مرتبط بالصب-
 لكان األب كذلك مصاب، Y مصاب رغم أن أباه سلیم، فلو كان المرض محموال على الصبغي 7 االبن -

  .وكذلك جمیع الذكور، لكن األمر لیس كذلك
.X یلزم أن نسلم أن حلیل المرض مرتبط بالصبغي -

0.5

4

  ): 9 و 8(النمط الوراثي ألبوي رقیة 
0.5

5

  : ألبوي رقیةالخلف النظري

0.5
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النمــط الوراثــيالمظهر الخارجي 

األمشاج      
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، فالفتیات إما أن 09 و08یبدو من شبكة التزاوج أنھ ال یوجد خلف أنثوي مصاب ضمن عائلة األبوین   -
  .یكن سلیمات متشابھات االقتران أو ناقالت للمرض مختلفات االقتران

ض، حیث عبر الحلیل الوحید رغم أنھ  وھذا ما أتاح ظھور المرX  تملك البنت رقیة صبغیا واحدا -
  .متنحیا

0.5

p:    للحلیل السلیم pالتردد 7 = 1 – q = 1 – 0,001 = 0,9990.25

8

:  بالنسبة لـدالترد
Xm//Y: یحمل الرجال المصابون النمط:  الرجال المصابین بالمرض-  

f(Xm//Y) = f(Xm) = q = 0,001 = 10-3

Xm//Xm: تحمل النساء المصابات النمط. مرض النساء المصابات بال-  
f(Xm//Xm) = q2 = (0,001)2 = 10-6

  .إذن احتمال إصابة النساء، یقل بألف مرة احتمال إصابة الرجال  
XN//Xm: تحمل النساء الناقالت للمرض النمط.  النساء الناقالت للمرض-  

f(XN//Xm) = 2pq = 2x0,999 x 0,001
= 2.10-3

0.75

.)    نقط  4(      التمرین الخامس 

1

  : مقارنة مع الشخص السلیمB نسجل عند الشخص المصاب بمرض الكباد -
   .وانخفاض في نسبة الوحیدات. ارتفاع كبیر في نسبة اللمفاویات والمحببات

  .سیة بنوعیھا، النوعیة وغیر النوعیة ضد الفیرولجدول على تدخل االستجابة المناع تدل معطیات ا-
 ارتفاع عدد المحببات عند الشخص المصاب بالكباد B غیر نوعیةمناعیة یدل على استجابة   .  
 ارتفاع عدد اللمفاویات وتواجد مضادات األجسام المضادة لـHBs نوعیةمناعیة یدل على استجابة .  

0.5

2

  :، نسجل ما یلي"ب"إلى الشكل " أ" من الشكل B عند تطور اللمفاویة -
دیاد حجم الخلیةاز.  
الشبكة السیتوبالزمیة الداخلیة و جھاز غولجي: اغتناؤھا ببعض العضیات مثل.

 إلى بلزمیة تمتلك العضیات ومنھ المقدرة على إنتاج B تتجلى أھمیة ھذا التطور في تفرق الكریة -
.مضادات األجسام بشكل وافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

0.5

3

  : في حالة عزل مختلف الخالیا بعضھا عن بعض كما یليB یمكن تفسیر عدم تطور اللمفاویات -
یتم ھذا التقدیم عادة  ( T4ال یتم تقدیم المحدد المستضادي من طرف البلعمیات الكبیرة على اللمفاویات 

 الكبیرة  محدد مستضادي للبلعمیة- CMHمن خالل االتصال المباشر وحدوث رابطة بین المركب 
 عدم B عدم تنشیط الكریات اللمفاویة T عدم تنشیط الكریات اللمفاویة T( للكریة Tوالمستقبل 

.  إلى بلزمیاتBتفرق اللمفاویات 

1

4

 إلى ازدیاد عدد B عند الشخص المصاب بمرض الكباد HBs یؤدي ارتفاع تركیز مولدات المضاد -
س المسؤول عن ھذا المرض وبالتالي ازدیاد نسبة ھدم ھذه الخالیا من الخالیا الكبدیة المعفنة بالفیرو

.  القاتلةTcطرف اللمفاویات 
: بعد عدة أشھر من التعفن بالفیروس إلىHBs یرجع اختفاء مولد المضاد -
 تدخل الخالیا Tcالقاتلة التي تعمل على ھدم الخالیا المعفنة بالفیروس  .  
ادة لـ  إنتاج مضادات األجسام المضHBsالتي تقضي على مولدات المضاد الحرة الموجودة في الدم  .

0.5

5

 ستمكنھ من التصدي بكیفیة سریعة إلى Z عند الشخص HBs إن تواجد مضادات األجسام المضادة لـ -
 في حالة إصابة جدیدة، حیث أنھ اكتسب مناعة ضد ھذا المولد المضاد، وھو أمر ال Bفیروس الكباد 

.Xھ الشخص یمتلك
0.5
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 بفیروس Zتبین الكیفیة التي تم بھا القضاء على مولدات المضاد الناتجة عن تعفن الشخص خطاطة  -
.Bالكباد 

1

HBs مولدات المضــاد

( ــيرة   ــات كب خاليا عارضــة( بلعمي

B ــات المفاوي T4 ــات المفاوي

البلزميـــات

تفـــريق

مضادات األجســام

ز      را ف إ

ــيط تنشـ
ــاثر وتك

Interleukine

ــى  ــت عل التثب
مولدات المضــاد
ــية الفيروسـ

وإبطال مفعولهــا

T8 ــات المفاوي

انحالل الخاليــا
الكبديــة
ــة المعفن

ــالفيروس بـ

Tc ــات المفاوي

ز      را ف إ

ــبرفورين الـ

Interleukine

ــيط تنشـ
ــاثر وتك تفـــريق

رف     ع ت

ــائي ــرف ثن تع


