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" قبول كل إجابة صحٌحة ذات صٌاغة لغوٌة سلٌمة بالنسبة لكل سؤال"
السؤال

السؤال
1

التمرٌن األول ( 4نقط)
النقطة
عناصر اإلجابة
 تعرٌف االنقسام االختزالً واإلخصاب: االٌلشبى االخخزاهً :اٌلشبيبً يخخبهٌبً هخوٌج )( (2nاٌلشبى يٌظف يختّؽ تبٌلشبى
خـبدهً) ٌٌخز ؿٌِيب خالٌب )....................................................(n
 0.5ن
 اإلخظبة :اهخحبى اهيضٌز اهذنري ) (nتبهيضٌز األٌذّي )ٌٌ (nخز ؿٌَ تٌغج ذٌبئٌج
 0.5ن
اهظٌغج اهظتغٌج )............................................................(2n
 دور االنقسام االختزالً واإلخصاب فً الحفاظ على ثبات عدد صبغٌات النوع: االٌلشبى االخخزاهً :اٌخلبل يً اهػّر ذٌبئً اهظٌغج اهظتغٌج إهى اهػّر أحبدي
 0.75ن
اهظٌغج اهظتغٌج أذٌبء خضنل األيضبر ............................................
 اإلخظبة :اٌخلبل يً اهػّر أحبدي اهظٌغج اهظتغٌج إهى اهػّر ذٌبئً اهظٌغج
اهظتغٌج ،يً خالل اهخحبى اهيضٌز اهذنري ) (nتبهيضٌز األٌذّي ).(n
تذهم ٌتلى ؿدد اهظتغٌبح ؿٌد أفراد اهخوف يشبٌّب هـددُب ؿٌد اٍتبء( ،ذتبح ؿدد
 0.75ن
ظتغٌبح اهٌّؽ ؿتر األسٌبل).........................................................
 دور االنقسام االختزالً واإلخصاب فً تخلٌط الحلٌالت المؤدي إلى التنوع الوراثً:االنقسام االختزالً :خخوٌػ اهظتغٌبح ّتبهخبهً اهحوٌالح ؿتر آهٌخًٌ:
 اهخخوٌػ اهغيظتغً :تّاشػج ؼبُرث اهـتّر فً اهػّر اهخيٌِدي ّ Iاهذي ٌٌخز ؿٌَ
ظتغٌبح تخرنٌة سدٌد...........................................................
 0.5ن
 اهخخوٌػ اهتٌظتغً :خالل اهػّرًٌ االٌفظبهًٌٌ  Iو  IIحٌد خخّزؽ اهظتغٌبح
(تبهظدفج) ٌٌّخز ؿً ذهم خخوٌػِب ،ييب ٌرفؾ ؿدد اهخّهٌفبح اهيينٌج هوحوٌالح فً
األيضبر.........................................................................
 0.5ن
اإلخصاب :اهخلبء ؿضّائً هأليضبر اهذنرٌج ّاألٌذٌّجّ ،خخوٌػ اهظتغٌبح
ّاهحوٌالح ،ييب ٌٌخز ؿٌَ خٌّؽ األفراد..................................................
 0.5ن
التمرٌن الثانً ( 6نقط)
النقطة
عناصر اإلجابة
إٌسبة أتًٌّ شوٌيًٌ هػفل يظبة إذً اهحوٌل اهيشؤّل ؿً اهيرع يخٌح ........ 0.5ن
هّ افخرغٌب أً اهحوٌل اهيخٌحً اهيشؤّل ؿً اهيرع يحيّل ؿوى اهسزء اهخبطتبهظتغً  ،Yالكخظر اهيرع ؿوى اهذنّر ،تٌٌيب خؼِر ضسرث اهٌشة ٌشبء يظبتبح
تبهيرع ييب ٌفٌد ُذا االفخراع.
هّ أً اهحوٌل اهيخٌحً يحيّل ؿوى اهسزء اهخبط تبهظتغً  ، xنكان أب كم امسأج
مصاتح مسٌضا ،انشًء انري تفنده معطٍاخ شجسج اننسة (كتّل أي خفشٌر ظحٌح آخر).
إذن انحهٍم انمسؤول عه انمسض غٍس محمىل عهى انصثغٍاخ انجنسٍح ،وتانتانً فهى
محمىل عهى صثغً ال جنسً (أو انجزء انمشتسك تٍه انصثغٍاخ انجنسٍح)................
1ن

لمسيد مه دروش و التماريه و االمتحاوات  ...موقع قلمي
االمتحان انىطنً انمىحد نهثكانىزٌا -اندوزج

السؤال
2

العادية 2010

– عىاصر اإلجاتة  -مادج :علوم الحياة واألرض  -شعبة العلوم الرياضية
( أ)

الصفحة

NR36

عناصر اإلجابة (التمرٌن الثانً تابع)
 ٌخـوق األير إذً تِسٌّج أحبدٌج حبهج شٌبدث غٌر يرختػج تبهسٌس.................... احخيبل إٌسبة ػفل يظبة يً ػرف اهزّسًٌ  III2و :III3ٌخغح يً اهضسرث أً ُذًٌ اهزّسًٌ أٌستب ػفوًٌ يظبتًٌ تبهيرع ّأٌِيب غٌر
يظبتًٌ تَّ ،تبهخبهً فِيب يخخوفب االكخراً تبهٌشتج هوحوٌل اهػبفر..........................
خينً ضتنج اهخزاّر يً إتراز احخيبل إٌسبة ػفل يظبة تبهيرع يً ػرف ُذًٌ
اهزّسًٌٌ .ريز هوحوٌل اهػبفر ة ّ phاهحوٌل اهيخّحص اهشبئد ة ّ PHاهٌيػ اهّراذً هنل
يً األتًٌّ ُّ .PH//ph
1/2 ph/

1/2 PH/

PH//ph
][PH
1/4

PH//PH
][PH
1/4

ph//ph
][ph
1/4

PH // ph
][PH
1/4

♀γ

 0.5ن

 0.5ن

♂γ

1/2 PH/

1/2 ph/

ٌخغح يً اهضتنج أً احخيبل إٌسبة ػفل يظبة يً ػرف اهزّسًٌ  III2و 1/4 :ُّIII3
 احخيبل إٌسبة ػفل يظبة يً ػرف اهزّسًٌ : III5 ّ III6ؿوى ؿنس اهزّسًٌ اهشبتلًٌ (  III2و  ،)III3ال ٌـرف اهٌيػ اهّراذً هوزّسًٌ III5 ّ III6

ّتبهخبهً ٌٌتغً خحدٌد األٌيبػ اهّراذٌج اهيينٌج هوزّسًٌّ ،نذا احخيبل اهخّفر ؿوى نل
ٌيػ....................................................................................
 األى  III5هِب أتّاً شوٌيبً ّأخح يظبتج تبهيرعّ ،تبهخبهً فبألتّاً يخخوفب
االكخراً تبهٌشتج هوحوٌل اهػبفر اهيخٌحً .تيب أً األى  III5شوٌيج يً اهيرع فئً
ٌيػِب اهّراذً تبهٌشتج هِذٍ اهيّرذجٌ ،ينً أً ٌنًّ يخضبتَ االكخراً أّ يخخوف
االكخراً .خترز ضتنج اهخزاّر اهشبتلج أً األتًٌّ يخخوفً االكخراً ٌٌستبً ¾ يً
األػفبل اهشوٌيًٌ ،اهذود )⅓ ( يٌِى يخضبتِّ االكخراً تبهٌشتج هوحوٌل اهيخّحص،
ّاهذوذبً (⅔) يٌِى يخخوفّ االكخراً..............................................
 تبهٌشتج هألة  ،III6فئٌٌب ال ٌـرف ضسرث ٌشتَ ّهنً ٌـرف أً نل فرد يً تًٌ
 63فردا ،حبيل هوحوٌل اهػبفرّ .تبهخبهً ٌينً اهلّل تأً خردد األفراد يخخوفً
االكخراً تبهٌشتج هوحوٌل اهػبفر ُّ.............................................. 1/63 :
 إذا نبً أحد األتًٌّ يخضبتَ االكخراً تبهٌشتج هوحوٌل اهيخّحص ،فبهػفل اهيٌخؼر
شٌنًّ شوٌيب ،ألً أحد أتٌَّ شٌٌلل هَ اهحوٌل اهيخّحص اهشبئد .إذً احخيبل
إٌسبة ػفل يظبة هً ٌخى إال إذا نبً األتّاً يـب يخخوفً االكخراً .خترز ضتنج
اهخزاّر اٍخٌج إينبٌبح ُذا االحخيبل:
♀γ

 0.5ن

 0.5ن

 0.5ن
 0.5ن

♂γ

1/2 PH/

األب PH//ph III6
1/63

األم PH//ph III5
2/3
1/2 PH/
1/2 ph/
PH//PH
][PH
PH//ph
(1/63
][PH
=)×1/2)×(1/2×2/3
1/378
1/378
PH//ph
ph//ph
][PH
][ph
1/378
1/378

النقطة

 0.5ن

1/2 ph/

يً خالل يب شتقٌ ،ينً إٌسبة ػفل يظبة تبحخيبل  1/378فً حبهج أتًٌّ يخخوفً
االكخراً.................................................................................

1ن

2
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التمرٌن الثالث ( 7نقط)
 خلدٌى ػرٌلج اهحشبة ؿوى ضنل سدّل إسيبهً هحشبة اهذبتخبح اهيػوّتج. اهيٌّال Mo = 27 Kg/j اهّشػ اهحشبتً 𝐗 = 27.64 Kg/j االٌحراف اهيـٌبري (اهٌيػً) .................. ) + 0,02 ( 𝛅 = 2.78مقارنة النتائج:
 يٌّال اهـٌٌج (أ) ( )Mo = 27 Kg/jأنتر يً يٌّال اهـٌٌج (ة)() Mo = 15 Kg/j اهّشػ اهحشبتً هوـٌٌج (أ) ( ) 𝐗 = 27.64 Kg/jأنتر يً اهّشػ اهحشبتً هوـٌٌج(ة) (.) 𝐗 = 18.5 Kg/j
 االٌحراف اهيـٌبري هوـٌٌج (أ) (  ) 𝛅 = 2.78أظغر يً االٌحراف اهيـٌبريهوـٌٌج (ة) () 𝛅 = 4.37
استنتاج :إذً اهـٌٌج (أ) أنذر خسبٌشب ّإٌخبسٌج يً اهـٌٌج (ة) ..............................

3

2ن

 1.5ن

تردد الحلٌل :R





تردد الحلٌل : B

 108يً أفراد اهـٌٌج هِب ٌيػ ّراذً ) (RRأي خحيل حوٌوًٌ يً  .Rإذً
108 × 2 = 216
ؿدد اهحوٌالح ُّ:
 144يً أفراد اهـٌٌج هِب ٌيػ ّراذً ) (RBأي خحيل حوٌال ّاحدا يً .R
إذً ؿدد اهحوٌالح144 × 1 = 144 :
كم فسد مه أفساد انعٍنح ثنائً انصٍغح انصثغٍح ← انعدد اإلجمانً نهحهٍالخ
فً انعٍنح هى300 × 2 = 600 :
𝟎𝟔𝟑
= ........f (R) = p
= 0.6
إذً خردد اهحوٌل : R
𝟎𝟎𝟔
.............................f (B) = q = 𝟏 − 𝐩 =𝟏 − 𝟎. 𝟔 = 0.4

1ن
 0.5ن

4

تيب أً ُذٍ اهشبنٌج اهٌؼرٌج خخغؾ هلبًٌّ :Hardy-Weinberg
 خردد األٌيبػ اهّراذٌج ؿٌد أفرادُب ُّ:
2
2
p = (0.6) = 0.36
 تبهٌشتج هوٌيػ اهّراذً ،RR2
2
q = (0.4) = 0.16
 تبهٌشتج هوٌيػ اهّراذً ،BB...................2pq = 2(0.6) (0.4) = 0.48
 تبهٌشتج هوٌيػ اهّراذً ،RB
 ؿدد األفراد هنل ٌيػ ّراذً:
0.36 × 300 = 108
 يً ٌيػ :RR
0.48 × 300 = 144
 يً ٌيػ :RB
.......... 0.16 × 300 = 48
 -يً ٌيػ :BB

 0.75ن

5

ٌـى،
األؿداد اهيٌخؼرث يػبتلج هألؿداد اهيالحؼج فً اهـٌٌجّ .تبهخبهً فئً ُذٍ اهشبنٌج فً حبهج
خّازً.....................................................................................

 0.5ن

 0.75ن

3
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التمرٌن الرابع ( 3نقط)
عناصر اإلجابة
اهـّايل:
 ؿبيل االٌحراف اهسًٌٌ ذّ يفـّل يؤشس ؿبيل اهِسرث......................................................................اهخـوٌل:
خغـح شبنٌج »  « Saguenay-lac-st-jeanهيفـّل ذالد ُسراح:
 ُسرث أّهى هـٌٌج يً اهشبنٌج األى (شبنٌج غرة فرٌشب) إهى يٌػلج  ،Québecضنوح تِبشبنٌج خوفب سدٌدث :ؿبيل االٌحراف اهسًٌٌ ذّ يفـّل يؤشس.
 ُسرث ذبٌٌج هـٌٌج يً اهشبنٌج اهخوف ة  Québecإهى يٌػلج  Charlevoixضنوح تِبشبنٌج خوفب ذبٌٌج :ؿبيل االٌحراف اهسًٌٌ ذّ يفـّل يؤشس.
ٌ Charlevoixحـّ يٌػلج
 ُسـرث ذـبهذج هـٌٌج يً اهشـبنٌج اهذـبٌٌج فً» ّ « Saguenay-lac-st-jeanأششح تِب ¾ شبنٌج خوف ذبهذج :ؿبيل اهِسرث.
فً نل ُسرث خـرغح اهشبنٌج اهٌبضئج ؿً خّاهد اهـٌٌج اهيِبسرث إهى خغٌر فً خردد
اهحوٌالح (ٌخٌسج اهخـٌبً  échantillonageتبهظدفج ّظغر حسى اهشبنٌج)ٌ ،خز ؿٌَ خغٌر
فً اهتٌٌج اهّراذٌج هشبنٌج ُذٍ اهيٌػلج كٌبشب إهى اهشبنٌج األى ّتلٌج شبنٌبح اهـبهى ،فً
اخسبٍ خذتٌح اهحوٌل اهػبفر اهيشؤّل ؿً يرع ................Tyrosinémie de type1

النقطة

1ن

2ن

4

4

