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يسمح باستعمال اآللة الحاسبة غير المبرمجة
التمرين األول ( 4نقط)
ٖخيٖز نل ٌّػ يً أٌّاػ اهنبئٌبح اهرٖج ثٌبئٖج اهضٖغج اهضتغٖج اهخٕ خخّاهد خٌشٖب ،تخرٖعخَ اهضتغٖج ّثتبح
ؽدد ضتغٖبخَ ؽتر األخٖبلّٖ ،ؾّد ذهم إهٓ غبُرخًٖ أشبشٖخًٖ خخدخالً فٕ اهخّاهد اهخٌشٕ ّخؾيالً ؽوٓ خٌّػ
األفرادُ ،يب االٌلشبى االخخزاهٕ ّاإلخضبة.
تّاشعج ؽرط شوٖى ّيٌغى:
 عرف نال يً االٌلشبى االخخزاهٕ ّاإلخضبة.
 بين دّرُيب فٕ:
 اهرفبغ ؽوٓ ثتبح ؽدد اهضتغٖبح ؽٌد أفراد اهٌّػ.
 خخوٖع اهروٖالح اهيؤدٔ إهٓ خٌّػ األفراد ؽٌد اهنبئٌبح ثٌبئٖج اهضٖغج اهضتغٖج.
التمرين الثاني ( 6نقط)
ٖؾختر يرط اهفٌٖوشٖخٌّّرٔ ) (La phénylcétonurieيرظب ّراثٖب يضدرٍ روٖل عبفر هويّرثج اهيشؤّهج
ؽً خرنٖة أٌزٖى  ،phénylalanine-hydroxylaseاهذٔ ٖرّل ريط اهفٌٖل أهًٌٖ إهٓ ريط اهخٖرّزًٌٖٖ .خح ؽً
ُذٍ اهعفرث اخخالل ؽضتٕ ؽٌد اهعفل اهيضبة تفؾل خرانى اهريط األيٌٖٕ اهفٌٖل أهًٌٖ فٕ اهدى.
هخردٖد عرٖلج اٌخلبل ُذا اهيرط ؽتر األخٖبلٌ ،لخرد دراشج يؾعٖبح اهّثٖلج  1اهخٕ ختًٖ شخرث ٌشة
ؽبئوج تؾط أفرادُب يضبتًّ تيرط اهفٌٖوشٖخٌّّرٔ ).(La phénylcétonurie
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تبشخغالهم هِذٍ اهيؾعٖبح:
 .1فسر عرٖلج اٌخلبل اهيرط ؽٌد ُذٍ اهؾبئوج ،تبشخؾيبل اهريز  PHتبهٌشتج هوروٖل اهشبئدّ ،اهريز ph
تبهٌشتج هوروٖل اهعبفر 2(.ن)
 .2تّاشعج اشخدالل ؽويٕ حدد ارخيبل إٌخبة عفل يضبة يً عرف اهزّخًٖ  III2و ّ III3اهزّخًٖ
 III5و  ، III6يؾخيدا فٕ نل ربهج ؽوٓ شتنج اهخزاّج ،ؽويب أً األة ٌٖ III6خيٕ إهٓ خيبؽج نل فرد
فِٖب يً تًٖ  63فردا يً أفرادُب ،شوٖى ّربيل هوروٖل اهعبفر (يخخوف االكخراً) 4( .ن)
التمرين الثالث ( 7نقط)
فٕ إعبر دراشج اٌخلبل ّخّزٖؼ اهضفبح اهّراثٖج اهنيٖج ؽٌد خيبؽج يً األتلبرٌ ،لخرد اهيؾعٖبح اٗخٖج:
 أٌخزح دراشج إرضبئٖج إلٌخبج اهروٖة ؽٌد ؽٌٖخًٖ يً األتلبر (أ) ّ (ة).
ٖ -يثل يدراج اهّثٖلج  ،2خّزٖؼ خردداح إٌخبج اهروٖة ؽٌد اهؾٌٖج(أ).

الوثيقة 2

 أؽعح ُذٍ اهدراشج ؽٌد اهؾٌٖج (ة) ،اهثبتخبح اإلرضبئٖج اٗخٖج:Mo= 15 Kg/jour
اهيٌّال
اهّشع اهرشبتٕ
𝑿= 18.5 Kg/jour
االٌرراف اهيؾٖبرٔ (اهٌيعٕ)
𝜹= 4.37
 - 1حدد كٖى اهّشع اهرشبتٕ 𝐗 ّاهيٌّال ّ Moاالٌرراف اهيؾٖبرٔ (اهٌيعٕ) δ
𝟐

يّظرب تّاشعج خدّل إخيبهٕ هرشبة اهثبتخبح عرٖلج اهرشبة .نعطي


𝐗 𝐱𝐢 −

𝒏

ؽٌد أتلبر اهؾٌٖج (أ)،
𝐢𝐟

= 𝜹.

( 2ن)

 - 2قارن كٖى اهثبتخبح اإلرضبئٖج ؽٌد اهؾٌٖخًٖ (أ) ّ (ة) .يبذا خشخٌخح؟ ( 1.5ن)
ؽٌد شالهج أتلبر ٌ Shorthornخد ثالثج يغبُر خبرخٖج خخص هًّ اهفرّ :أتلبر ذاح فرّ أرير ّأتلبر ذاح
فرّ أغتر (( )Rouanخوٖع األرير ّاألتٖط) ّأتلبر ذاح فرّ أتٖطٖ .يثل اهخدّل اهيّاهٕ خّزٖؼ ُذٍ
اهيغبُر ّاألٌيبع اهّراثٖج ؽٌد ؽٌٖج يً شبنٌج أتلبر  Shorthornفٕ إردْ يٌبعق نبهٖفّرٌٖب.

األنماط الوراثية

المظاهر الخارجية
فرو أحمر
فرو أغبر
فرو أبيض
المجموع

)(RR
)(RB
)(BB

عدد األفراد
108
144
48
300
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 - 3احسب خردد نل يً اهروٖل ّ Rاهروٖل  Bفٕ ُذٍ اهؾٌٖج 1.5( .ن)

 - 4احسب خردد األٌيبع اهّراثٖج ّؽدد األفراد هنل ٌيع ّراثٕ ؽٌد شبنٌج ٌغرٖج يثبهٖج خخنًّ يً ٌفس
ؽدد أفراد اهؾٌٖج اهيدرّشج ّهِب ٌفس خردد اهروٖالح 1.5( .ن)
ُ - 5ل ٖينً اؽختبر ؽٌٖج أتلبر  Shorthornاهيدرّشج شبنٌج يخّازٌج؟ علل إخبتخم 0.5( .ن)
التمرين الرابع ( 3نقط)
اهخٖرّزٌٖٖيٕ يً اهٌيع  (Tyrosinémie de type 1) 1يرط ّراثٕ ٌٖخح ؽٌَ خشيى هخالٖب اهنتد ّاهنوٖخًٖ.
تٌٖح اهدراشبح أً اهروٖل ) (FAHاهيشؤّل ؽً ُذا اهيرط يخٌذّ ،أً خردد ربيوَٖ (يخخوفٕ االكخراً) ؽٌد أفراد
شبنٌج يٌعلج »  « Saguenay-lac-st-jeanتنٌدا (اٌغر اهخرٖعج :اهّثٖلج ٌٖ )3بُز  ،1/21تٌٖيب خردد ربيوَٖ فٕ تلٖج
شبنٌج اهؾبهى ٌٖبُز.1/100000

األفراد
الوثيقة 3
اهلرً :19

هفِى االخخالف اهيالرغ فٕ ُذا اهخردد ،خى خختؼ أضل شبنٌج ُذٍ اهيٌعلج تدءا يً اهلرً

 17إهٓ أّاشع

 فٕ تداٖج اهلرً  17اشخلر رّاهٕ  12000يِبخر يً غرة فرٌشب ؽوٓ ظفبف ٌِر  ،St-Laurentتبهيٌعلج
اهخٕ خّخد تِب ربهٖب يدٌٖج  Québecتنٌداّٖ ،ؾخترًّ أخداد شبنٌج ُذٍ اهيٌعلج (ررنج األفراد.)1 :
 فٕ ٌِبٖج اهلرً  17غبدر ؽدد نتٖر يً األفراد يٌعلج ّ Québecاشخلرّا تيٌعلج  Charlevoixاهخٕ خٌبشوّا
فِٖب تشرؽج (ررنج األفراد.)2 :
 فٕ أّاشع اهلرً  19اٌخلوح ؽبئالح يً شبنٌج  ،Charlevoixخرح ظغع اهنثبفج اهشنبٌٖج ،إهٓ يٌعلج
» ّ « Saguenay-lac-st-jeanشنوح  3/4شوف اهشبنٌج اهربهٖج هِذٍ اهيٌعلج (ررنج األفراد.)3 :
 استنتج يً ُذٍ اهيؾعٖـبح ،يؾوال إخـبتخم ،اهؾـّايل اهيشـؤّهج ؽً اهتٌٖج اهـّراثٖج هشـبنٌج
يٌعلج »  3( .« Saguenay-lac-st-jeanن)
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