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التمرٌن األول ( 4وقط)

خعرش دراشج اهخغيراح اهّراذيج هوشبنٌبح اهعتيؾيج ؽتر األسيبل ؽدث ضؾّتبح ،هخذهيوِب يخى اهوسّء إهٓ
ٌيبذر ريبظيج .يؾختر كبًٌّ  Hardy-Weinbergأحد ُذٍ اهٌيبذر اهيؾخيدث في دراشج اهخغير اهّراذي ؽتر األسيبل
ؽٌد شبنٌبح يذبهيج يخّازٌج.
تّاشعج ٌص يٌغى:
 عرف يفِّى اهشبنٌج اهيذبهيج اهيخّازٌجّ ،كبًٌّ .Hardy-WeinbergAو a
 بٌن نيف يخى خعتيق ُذا اهلبًٌّ في خختؼ اهتٌيج اهّراذيج هشبنٌج يخّازٌج تبهٌشتج هزّر يً اهحويالحهيّرذج غير يرختعج تبهسٌس في حبهج شيبدث.
التمرٌن الثانً ( 4نقط)
يخييز نل ٌّػ يً اهنبئٌبح اهحيج تذتبح ؽدد اهضتغيبح يً سيل آلخر ّخٌّػ األفراد ّراذيب .إلتراز دّر
خؾبكة نل يً اإلخضبة ّاالٌلشبى االخخزاهي في ُذا اهذتبح ؽٌد عحوة ٌ ،Ulothrix zonataلخرش اهيؾعيبح اآلخيج:
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خخنًّ يشرث عحوة  ،Ulothrix zonataيً خييع يذتح تّاشعج خويج كبؽديج (ا لوثٌقة  .)1يٌيّ اهخييع

الصفحة

RS36

2

تّاشعج اٌلشبيبح خوّيج يب ؽدا اهخويج اهلبؽديج اهخي ال خٌلشى .يٌخز ؽً ُذٍ االٌلشبيبح:
 خاليب ) (dنتيرث اهلد ذاح أرتؾج أشّاع خذتح ؽوٓ دؽبيج هخؾعي نل ّاحدث يٌِب خييعب سديدا.
 خاليب ) (aأّ )’ (aضغيرث اهلد ،ذاح شّعيً.
 خٌخز نل خويج ) (bؽً اهخحبى خويخيً )ّ ،(a’) ّ (aخؾعي تؾد اٌلشبييً يخخبهييً خاليب ) .(cخذتح
تدّرُب ؽوٓ دؽبيج ّخؾعي خييعبح سديدث.
 - 1أنجز رشيب خخعيعيب هودّرث اهضتغيج ؽٌد ُذا اهعحوة 1( .ن)
 - 2حدد ٌيع ُذٍ اهدّرث ،يؾوال إسبتخم 1.5( .ن)
 - 3استنتج دّر اإلخضبة ّاالٌلشبى االخخزاهي في دّرث ٌيّ ُذا اهعحوة 1.5( .ن)

التمرٌن الثالث ( 6نقط)
هدراشج اٌخلبل زّسيً يً اهحويالح ؽٌد ٌتبخبح زُريج ذٌبئيج اهضيغج اهضتغيجٌ ،لخرش اهيؾعيبح اهخسريتيج

اآلخيج:
 التجربة األولى عند نبات زهري "أ":
اٌفالق ( )déhiscenceأّ ؽدى اٌفالق
 يخحنى زّر يً اهحويالح في هًّ األزُبرّ ،يخحنى زّر ذبً فياهشٌفبح )ٌ ،(goussesريز إهٓ حويوي اهيّرذج اهيشؤّهج ؽً اهوًّ ة  Jأّ ّ jحويوي اهيّرذج اهيشؤّهج ؽً
اإلٌفالق أّ ؽديَ ة  Dأّ .d
 التزاوج األول  :تيً ٌتبخبح ذاح أزُبر ضفراء ّشٌفبح يٌفولجٌّ ،تبخبح ذاح أزُبر تيظبء ّشٌفبح غيريٌفولجٌ .حضل في اهسيل  F1ؽوٓ ٌتبخبح ذاح أزُبر ضفراء ّشٌفبح يٌفولج.
 التزاوج الثانً :تيً ٌتبخبح اهسيل ٌّ F1تبخبح ذاح أزُبر تيظبء ّشٌفبح غير يٌفولجٌ .حضل ؽوٓ:ٌ 135 تخج ذاح أزُبر ضفراء ّشٌفبح يٌفولج.
ٌ 138 تخج ذاح أزُبر تيظبء ّشٌفبح يٌفولج.
ٌ 140 تخج ذاح أزُبر ضفراء ّشٌفبح غير يٌفولج.
ٌ 133 تخج ذاح أزُبر تيظبء ّشٌفبح غير يٌفولج.
اشخٌبدا إهٓ ٌخبئز اهخزاّسيً ّتّاشعج اشخدالل ؽويي:
 - 1فسر ٌخيسج اهخزاّر األّلّ ،اشخخوص األٌيبع اهّراذيج هألتّيً ّأفراد اهسيل  2( .F1ن)
 - 2فسر ٌخبئز اهخزاّر اهذبٌي يشخؾيٌب تشتنج اهخزاّر 2( .ن)
 التجربة الثانٌة عند نبات زهري "ب":
 يخحنى زّر يً اهحويالح في هًّ األزُبرّ ،يخحنى زّر ذبً في كد اهٌتخجٌ ،ريز في ُذٍ اهحبهج إهٓ حويوياهيّرذج اهيشؤّهج ؽً اهوًّ ة  Rأّ ّ rحويوي اهيّرذج اهيشؤّهج ؽً اهلد ة  Tأّ .t
 يؾعي اهخزاّر تيً ٌتخج نتيرث اهلد ذاح أزُبر حيراءٌّ ،تخج يً شالهج ٌليج ضغيرث اهلد ذاح أزُبر تيظبءاهٌخبئز اآلخيج:
ٌ 395 تخج نتيرث اهلد ذاح أزُبر حيراء.
ٌ 405 تخج ضغيرث اهلد ذاح أزُبر تيظبء.
ٌ 98 تخج نتيرث اهلد ذاح أزُبر تيظبء.
ٌ 102 تخج ضغيرث اهلد ذاح أزُبر حيراء.
 - 3فسر ٌخيسج ُذا اهخزاّر تخّغيف شتنج اهخزاّر 2( .ن)
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يؾيل تؾط يرتي اهحيّاٌبح ؽوٓ اٌخلبء شالالح حيّاٌبح ذدييج خؾعي إٌبذِب ؽددا نتيرا يً اهيّاهيد في نل
حيل .إلتراز يدْ فؾبهيج االٌخلبء ؽٌد شبنٌج  Pهحيّاٌبح ذدييج داخل يزرؽج ،خى إحضبء ؽدد اهيّاهيد في نل ّالدث،
تبهٌشتج ل ّ 100الدث ،فخى اهحضّل ؽوٓ اهٌخبئز اآلخيج:
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عدد الوالداث )(fi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

8

12

16

26

18

10

7

1

 - 1أنجز يظوؼ اهخردداح هخّزيؼ ؽدد اهّالداح حشة ؽدد اهيّاهيد في نل ّالدث (اهيليبس 1 cm :هنل يّهّد،
 0.5 cmهنل ّالدث .).يبذا تستنتج؟ ( 3ن)
تؾد ؽزل إٌبد اهفئج ( P1يً اهشبنٌج  ،)Pاهخي أؽعح  8يّاهيد في نل ّالدثّ ،إٌبد اهفئج ( P2يً اهشبنٌج )P
اهخي أؽعح يّهّديً في نل ّالدثّ ،خختؼ خّزيؼ ؽدد اهيّاهيد هدْ نل فئج في اهّالداح اهيّاهيج ،خى اهحضّل ؽوٓ
خّزيؼ يشبتَ هخّزيؼ اهشبنٌج .P
 - 2يبذا تستنتج تخضّص اهشبنٌج األضويج P؟ علل إسبتخم 3( .ن)

