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  :ـــادةــــالمــــ  علوم الحياة وا�رض   :المعامل 7 

 
 مدة 3 

  )ة(الشعـــــب علوم الحياة و ا�رضشعبة   :ا�نجاز
  : أو المسلك 

    

 لوريا للبكالتجريبيا+متحان ا
  عناصر ا�جابة

 
  ) نقط 4( التمرين ا�ول 

  
  التنقيط  عناصر اجابة

ا5ول منصف يؤدي إلى تكوين خليتين بنتين أحاديتي . ھو مجموع انقسامين متتاليين: تعريف ا�نقسام ا�ختزالي
وھذه الخ8يا ا5ربع ). n(و الثاني تعادلي يعطي أربع خ8يا أحادية الصيغة الصبغية ). n(الصيغة الصبغية 

  .مشاجا أو أبواغاتعطي أ
يتم خ8ل ا�نقسام ا�ختزالي ما يسمى بالتخليط الصبغي الذي يمكن أن يكون إما تخليطا بيصبغيا أو تخليطا 

  .ضمصبغيا
  

   ن0.5

  :التخليط البيصبغي 
خ8ل ا�نقسام المنصف تفترق الصبغيات المتماثلة عشوائيا في الخليتين البنتين مما يترتب عنه عدة احتما�ت من 

  .لتوزيع الصبغيا
، cBA أمشاج 4خ8ل ا�نقسام التعادلي يتم انشطار كل صبغي على مستوى الجزيئ المركزي، فنحصل على 

Cba ،CBA ،cba انط8قا من زوجين اثنين من الصبغيات التي تحمل حلي8ت مختلفة، نحصل عن طريق 
مشيج مختلف )223(بيصبغي إلى تكون يؤدي ھذا التخليط ال). 22( أمشاج متنوعة 4تخليط حليلي بيصبغي على 

  .بالنسبة لeنسان
  

   ن0.75

   ن0.75  

  :التخليط الضمصبغي 
 يحدث اقتران الصبغيان المتماث8ن فيما بينھما فيتكون رباعي، وقد يحصل عن افتراقھما أثناء Iخ8ل التمھيدية 

ي يؤدي إلى تكون تركيبات حليلية جديدة إنه العبور الصبغي الذ.  تبادل قطعة صبغية بينھماIالمرحلة ا�نفصالية 

   ن0.75
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إذن .  أنماط من ا5مشاج8على نفس الصبيغي، و بالتالي تضاعف عدد ا5مشاج المكونة بحيث نحصل على 
  .التخليط الحليلي الضمصبغي يضاعف التنوع المحصل عليه بالتخليط البيصبغي

  
   ن0.75  

غي عند نھاية ا�نقسام ا�ختزالي تنوعا ھائ8 لrمشاج سواء يترتب عن كل من التخليط البيصبغي و الضمصب
عند الذكر أو عند ا5نثى، و بالتالي تكون بيضات مختلفة تتميز كل واحدة منھا برصيد وراثي خاص، و ينتج عن 

  .ھذين التخليطين عدد كبير من التركيبات أو التوافقات وھذا ما يؤدي إلى تنوع المظاھر الخارجية
  

   ن0.5

  
  )نقط  4( التمرين الثاني 

  
   ن0.25   يستعم8ن الكليكوز كمستقلب طاقيB و Aكلتا الس8لتين . 1

 تستھلك الكليكوز كمستقلب طاقي A ، الس8لة CO2 مستقرة في حين ترتفع نسبة O2 تبقى كمية Aفي الوسط 
  O2 دون الحاجة ل CO2وتحرر 

   ن0.25
  

 تستعمل الكليكوز كمستقلب طاقي B في الوسط إذن الس8لة O2ة  انخفاض نسبCO2 يرافق تحرير Bفي الوسط 
  O2 و ذلك باستھ8ك CO2وتحرر 

   ن0.25

يمثل اثانول بالنسبة لھذه الس8لة ناتج و � تعيد .  مستقرة بعد إضافة اثانولO2 تبقى نسبة Aبالنسبة للس8لة 
  استعماله كمستقلب

   ن0.25
  

 في الوسط بعد إضافة اثانول وذلك لكونھا تستعمل ھذا ا5خير كمستقلب O2ز  ينخفض تركيBبالنسبة للس8لة 
  روفي يدخل في تفاع8ت حلقة كريبس حيث يتم تحويله إلى حمض بيO2طاقي بوجود 

  
  

   ن0.25

  ن 0.25  . تعتمد على التنفسB تعتمد على التخمر الكحولي كطريق استق8بية في حين أن الس8لة Aنستنتج أن الس8لة 
  :Aبالنسبة للس8لة 

  
  
  

   ن0.25
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  :Bبالنسبة للس8لة 
  

  
   ن 0.25

 التي تعتمد على A التي تتنفس تتوفر على ميتوكوندريات بوفرة عكس خ8يا الس8لة B أن خ8يا الس8لة 3تبرز الوثيقة . 2
  .التخمر كطريق استق8بية

   ن0.25

   ن0.25  . شكلت مستعمرات كبيرةBتعمرات صغيرة بينما الس8لة  شكلت بعد يومين من الزرع مسAن8حظ أن الس8لة 
 و بعد نفاذ B و Aفي البداية يتم استعمال الكليكوز كمستقلب طاقي من طرف الس8لتين : يمكن تفسير ھذه النتيجة كالتالي 

ثانول كمستقلب طاقي لكونھا  عن النمو لعدم قدرتھا على استعمال اAالكمية القليلة من الكليكوز تتوقف مستعمرات الس8لة 
 في النمو حيث Bبينما تستمر مستعمرات الس8لة  ) Krebsحلقة ( �تتوفر على ميتوكوندريات حيث تتم تفاع8ت التنفس 

نتاج الطاقة ال8زمة لنموھا وذلك لكونھا تتوفر على الميتوكوندريات بوفرة O2تستعمل اثانول كمستقلب طاقي بوجود  
  . على القيام بالتنفسمما يساعدھا

   ن1.5

  
 ) نقط8( التمرين الثالث

  
A-  
  :من خ8ل نتائج التزاوج ا5ول. 1

  الدراسة تھم صفتين إذن لدينا ھجونة ثنائية
  . متجانس إذن ا5بوان من س8لة نقيةF1تحقق القانون ا5ول لماندل ، الجيل 

يل المسؤول عن صفة حجم الفاكھة الكبير و سيادة سيادة الحليل المسؤول عن صفة حجم الفاكھة الصغير على الحل
  .الحليل المسؤول عن صفة المقاومة للفطر على الحليل المسؤول عن صفة الحساسية للفطر

   ن0.25

  : يتكون منF2الجيل 
[GR] [Gr] [gR] [gr] 
1371 459 452 152 
56.33 % 18.86 % 18.57 % 6.24 % 
9/16 3/16 3/16 1/16 

  
  .ين المسؤولتين عن صفة حجم الفاكھة و صفة المقاومة للفطر عند ھذا الشجر المثمر مستقلتينإذن فالمورثت

  

   ن0.25
  
  
  
  

 :.........................................................................................................................التزاوج ا5ول
F0 [GR] × [gr]  

  
(G//G , R//R) × (g//g , r//r )  

 
 r  g   × R  G 

F1 (G//g , R//r) 
100 % [GR] 

  :.........................................................................................................................التزاوج الثاني
F1 [GR] × [GR] F1  

  

 (G//g , R//r) × (G//g , R//r)  
 

r g ;  R g ;  r G;  R  G  × r  g ;  R g ;  r G;  R  G  
  

   ن 0.25
  
  
  
  
  

   ن0.75
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   4 /1 R   G   4/1 r  G  4/1   R g   4/1  r  g   

  4/1 R  G  (G//G , R//R)  
[GR] 1/16  

(G//G , R//r)  
[GR] 1/16  

(G//g , R//R)  
[GR] 1/16  

(G//g , R//r) 
 [GR] 1/16  

4 /1  r G  (G//G , R//r)  
[GR] 1/16  

(G//G , r//r)  
[Gr] 1/16  

(G//g , R//r) 
 [GR] 1/16  

(G//g , r//r) 
 [Gr] 1/16  

 4/1 R g   (G//g , R//R)  
[GR] 1/16  

(G//g , R//r)  
[GR] 1/16  

(g//g , R//R)  
[gR] 1/16  

(g//g , R//r) 
 [gR] 1/16  

 4/1 r g   (G//g , R//r)  
[GR] 1/16  

(G//g , r//r)  
[Gr] 1/16  

(g//g , R//r) 
[gR] 1/16  

(g//g , r//r)  
[gr] 1/16  

 9/16 [GR] ; 3/16 [gR] ; 3/16 [Gr] ; 1/16 [gr]  
  
نمط وراثي :  من نمطين وراثيين مختلفين[gR] "فـاكـھـة كـبـيـرة و مـقـاومة " الصـفـة تتكون النباتات ذات . 2

 مكن أن تعطي النباتات التي تتوفر عليه إذا تزاوجت فيما بينھا ي (g//g , R//R)متشابه ا�قتران بالنسبة للصفتين 
و نمط وراثي مختلف ا�قتران بالنسبة للمورثة المسؤولة عن المقاومة للفطر و .  ھـذه الـصـفـةتتوفر علىنـبـاتـات 

 بالتالي فإن تزاوج النباتات التي تحمل ھذا النمط فيما بينھا يؤدي إلى ظھور صفة الحساسية للفطر
  

   ن 0.5

يتم عزل المورثتين المسؤولتين عن الصفتين عند ھذا للحصول على نبات مقاوم للفطر و يعطي فاكھة كبيرة . 3
 بواسطة أنزيمات الفصل ثم بعد ذلك يتم دمج المورثتين داخل ب8سميد البكتيريا بواسطة أنزيمات الربط ثم النبات

 يتم دمج المورثتين داخل صبغي الخلية النباتية وبالتالي تصبح ھذه يتم إدخال الب8سميد داخل الخلية النباتية حيث
تحفز بعد ذلك الخ8يا التي أدمجت المورثتين على التكاثرو يتم إنباتھا داخل . الخلية حاملة للمورثتين المطلوبتين

  .المختبرات قبل نقلھا إلى الوسط الطبيعي
  
  

  
  
  

   ن1

B-  
 المي8نينية بإنتاج المي8نين، تتجمع ھذه الصبغة في حويص8ت تدعى مي8نوزومات التي تھاجر تتكلف الخ8يا.1

  نحو التفرعات و تنتقل إلى الخ8يا الكيراتينية مما يعطي لونا للبشرة

  
   ن0.25

  :تتدخل ث8ث مورثات بشكل متسلسل في ظھور لون البشرة
تؤدي . يعطي تعبيرھا بروتينا يحفز تركيب المي8نين الذي يتم تجميعه و تركيزه في المي8نوزومات: Tyrالمورثة 

 طفرة في ھذه المورثة إلى مھق

   ن0.25

يعطي تعبيرھا بروتينا يحفز ھجرة المي8نوزومات، تؤدي طفرة في ھذه المورثة إلى مھق : Myosin Vaالمورثة 
  جزئي

   ن0.25
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تتجمع . تعبيرھا بروتينا يحفز نقل المي8نوزومات إلى داخل الخ8يا الكيراتينية يعطيPAR2المورثة 
  تؤدي طفرة في ھذه المورثة إلى الحصول على بشرة فاتحة. المي8نوزومات حول النواة مما يكسب البشرة صبغتھا

   ن0.25

ق، مھق جزئي، بشرة مھ(أي خلل في ھذه المورثات الث8ث ينعكس على صفة لون البشرة بدرجات متفاوتة 
  صفة-بروتين-يبرھن ھذا المثال على الع8قة مورثة) فاتحة

   ن0.25

 إنھا طفرة دقيقة CAA إلى CGA التي تحولت من 82ينتج المھق عن طفرة في قاعدة أزوتية للث8ثية . 2
  .باستبدال) موضعية(

   ن0.5

 إلى Alaتحول الحمض ا5ميني  أما على مستوى البروتين فقد GUU إلى GCU تحول ARNmعلى مستوى 
  . مما يفقد البروتين المتدخل في إنتاج المي8نين فعاليتهValالحمض ا5ميني 

   ن0.25

C-  
  . المرض مرتبط بحليل متنحي 5ن المرض يظھر عند خلف أباء غير مصابين. 1

 سليم II1لشخص  سليما 5ن اIII1لو كان مرتبطا بصبغي �جنسي لكان : Xالمرض مرتبط بالصبغي الجنسي 
   5صيب جميع الذكورYو لو كان مرتبط بالصبغي ). bالحالة ( مختلف ا�قتران II2و الشخص ) aالحالة (

  
   ن0.5

  : ھوIII2 و III1إذن النمط الوراثي لrبوين 
III1 : Xa//Y و III2 : XA//Xa  

   ن0.25

 
  2/ 1Xa  2 /  1Y   

1/2  XA  XA//Xa  1/4  XA//Y   1/4  
2 /  1Xa  Xa//Xa   1/4  Xa//Y   1/4    

   ن0.25

  :احتمال إصابة المولود بالمرض ھو
   % 50: إذا كان ذكرا 

 % 50:  أنثى تإذا كان
 

   ن0.5

  .يمكن للطفل أن يكون مصابا في حالة ما إذا كان متشابه ا�قتران بالنسبة للمورثة المسؤولة عن ھذا المرض. 2
 � يحمل أي Yل الممرض لكنه مختلف ا�قتران 5ن الصبغي الجنسي ا5ب مريض إذن فھو يحمل نسخة من الحلي

  .نسخة من المورثة
  : بالنسبة لrم فھي مجھولة النمط الوراثي ، إذن ھناك ث8ث حا�ت ممكنة

  ا5م سليمة و متشابھة ا�قتران: 1الحالة 
   f(a)= q = 0.0045 و منه q2=1/50000 إذن 50000/1تردد المرض يساوي 

  f(A)= p = 1-q = 0.9955إذن  
   f(AA)= p2=0.991إذن لكي تكون ا5م سليمة و متشابھة ا�قتران 

 بينما احتمال حصولھا على حليل ممرض من ا5ب ھو 0و بالتالي فاحتمال أن تعطي ا5م حلي8 ممرضا للبنت ھو 
2/1.  

   P= 1/2 × 0 × 0.991 = 0:و ھكذا يكون احتمال الحصول على بنت مصابة ھو 

   ن0.5

  ا5م سليمة و مختلفة ا�قتران: 2الحالة 
   f(Aa)= 2pq= 0.0089احتمال أن تكون ا5م سليمة و مختلفة ا�قتران ھو 

 و 1/2 ، و احتمال أن يعطي ا5ب حلي8 ممرضا للبنت ھو 1/2احتمال أن تعطي ا5م حلي8 ممرضا للبنت ھو 
   P=1/2 × 1/2 × 0.0089 = 0.0022: بالتالي فاحتمال الحصول على بنت مصابة ھو

  

   ن0.5

  ا5م مريضة : 3الحالة 
   f(aa)=0.00002احتمال أن تكون ا5م مريضة ھو 

 و بالتالي 2/1 ، و احتمال أن يعطي ا5ب حلي8 ممرضا للبنت ھو 1احتمال أن تعطي ا5م حلي8 ممرضا للبنت ھو 
   =  P=1 × 1/2 × 0.00002 0.00001فاحتمال الحصول على بنت مصابة

   ن0.5
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 ) نقط4(التمرين الرابع 
  

  
  . تبين ث8ث تجارب تطعيم بخ8يا ورمية في ظروف مختلفة1الوثيقة 

إذن فالفأر العادي قادر .  يوما ثم يتراجع20تطعيم فأر عادي بخ8يا ورمية، يتطور الورم لمدة : التجربة ا5ولى
  .على التصدي للورم

  

   ن0.25

.  في نفس اللحظة التي نطعم الفأر بخ8يا ورميةT4دات أجسام ضد اللمفاويات نحقن مضا: في التجربة الثانية
 يوما كما بالنسبة للفأر العادي ثم يستمر الورم بعد ذلك في النمو مما يؤدي إلى موت 20يتطور الورم لمدة 

  . ضرورية للتصدي للورم السرطانيT4نستنتج أذن أن اللمفاويات . الحيوان
  

   ن0.25

 في نفس الوقت الذي نقوم فيه بالتطعيم بخ8يا T8يتم حقن مضادات ا5جسام ضد اللمفاويات  :  الثالثةفي التجربة
  . ضرورية أيضا للتصدي للورمT8أذن فاللمفاويات . نحصل على نفس نتائج التجربة الثانية. ورمية

  

   ن0.25

 الفأر ضد الورم السرطاني ھي استجابة من خ8ل ھذه النتائج يمكن الجزم أن ا�ستجابة المناعتية التي يطورھا
  .T8 و T4كما يمكن كذلك استنتاج وجود تعاون خلوي بين الخ8يا اللمفاوية . مناعتية خلوية

  

   ن0.25

 يوما من تطعيمه بخ8يا ورمية في نفس الوقت 20 من فأر عادي بعد T8 تجربة نقل لمفاويات 2تمثل الوثيقة 
 يوما قبل تراجعه لكن حقن لمفاويات 20عند الفأر العادي يتطور الورم لمدة . الذي نقوم بتطعيمه بخ8يا ورمية

T8تراجع الورم يكون سريعالى الخ8يا الورمية لفأر أخر يجعل سبق لھا أن تعرفت ع .  
  

   ن0.25

ينات  من الخلية الھدف و التصاقھا بھا مع إفراز حبيبات تحتوي على سمT ن8حظ اقتراب اللمفاوية 3في الوثيقة 
  .تعمل على تحليل الغشاء السيتوب8زمي للخلية الھدف

  
   ن0.25

  :يمكن تفسير ھذه النتائج كالتالي
وتعرض محدداته المستضادية على ) الخ8يا الورمية(تقوم البلعميات بھدم مولد المضاد ) العادي(عند الفأر ا5ول 

 ، T8 و T4 الذي ينشط اللمفاويات IL1ئيا و في نفس الوقت تفرز وسيطا كيميا) خ8يا عارضة ( سطح غشائھا
فتفرز وسائط كيميائية ) التعرف الثنائي (CPA الخلية العارضة CMH على مولد المضاد و على T4تتعرف 
في ( تستمر في إفراز الوسائط الكيميائية Th الذي ينشط البلعميات، ويتحول بعضھا إلى IFNγ و IL2بدورھا 

 حيث T8 إلى تنشيط اللمفاويات IL2يؤدي إفراز . حتفاظ ببعضھا لتشكل ذاكرةبينما يتم ا�) IL2ھذه الحالة 
 بمھاجمة الخ8يا الورمية و Tcتقوم الخ8يا .  بينما يحتفظ بقسم آخر كذاكرةTc قاتلة T8يتحول قسم منھا إلى 

  ).3الوثيقة (تؤدي إلى انح8ل خ8يا الورم و تراجعه ) البيرفورين(تفرز سمينات 
 و ھذا يستلزم T8الفأر العادي يستلزم التصدي للورم سلسلة من ا�ليات تؤدي إلى تنشيط اللمفاويات إذن فعند 

  . يوما من التطعيم20وقتا أطول و ھذا ما يشرح تطور الورم خ8ل 
 T8 مأخوذة من فأر سبق تطعيمه بخ8يا ورمية فھذه اللمفاويات ھي عبارة عن لمات T8عند حقن لمفاويات 

  .ا يكون تراجع الورم سريعامنشطة ولھذ
  

   ن2.5

  
  
  


