
 رياضي 2ــن :   ــالقســـــــــ:                                                        ثانويت   

   ــدة   :ـــالوــــــــ            علوم الطبيعت والحياةلوادة  الثانيختبار الثالثي ا                                  

 السنت الدراسيت : التاريخ : 

صعوبة يف  مثيتميز إبفرازات مفرطة يف خماط القصبات التنفسية و البنكرايسية و من  مرض وراثي Mucoviscidoseمرض  :لالتورين األو
 شجرة نسب عائلة بعض أفرادها مصابون هبذا ادلرض.  -1 -التنفس و اضطراب يف وظائف البنكرايس ، دتثل الوثيقة

 

 نحي؟ علل جوابك.ادلسئول عن هذا ادلرض سائد أم مت اآلليلـ هل  1
 ؟ علل جوابك.   نقي 3III علما أن الفرد ادلسئول عن هذا ادلرض حممول على صبغي جنسية أم ال جنسي اآلليلهل  ـ 2
 . علل جوابك. 6IIو   2IIو  1I النمط الوراثي لألفراد أعطـ  3
 ؟  4IIIو  3III ـ كيف تفسر العدد الكبًن للخلف ادلصاب عند الزوجٌن 4

 ظاهرة بيولوجية حتدث على مستوى الغدة التناسلية لذاببة  اخلل :أشكال خلوية لوحظت خالل   - 2 –دتثل الوثيقة   ثاني :التورين ال

 
 2/1الصفحة  

 ؟- 2-ما اسم الظاهرة اليت مت التعبًن عنها مبختلف أشكال الوثيقة  -1    
 نوان مناسب لكل شكل . حسب تسلسلها الزمين , مع إعطاء ع – 2-رتب أشكال الوثيقة  -2    
 -2-أوجد الصيغة الصبغية ذلذا النوع من احلشرات , مث اذكر ابلتحديد الشكل الذي اعتمدت عليه يف ذلك من الوثيقة – 3    
 يف خلية واحدة من خالاي الغدة التناسلية :  ADNتطور كمية الـ  -3-تبٌن الوثيقة  – 4    

 على ادلنحىن ؟ )ج   (و  )ب   (و  )أ   (ماذا منثل ادلراحل  –أ         
 . 3, ز 2, ز 1اذكر بدقة عدد الصبغيات والكروماتيدات يف اخللية خالل األزمنة  ز –ب        

 



 
 ( ترتيب االمحاض االمينية 2( من الوثيقة )1و  ميثل الشكل )  4اليك الوثيقة  -2

 لمورثة ,زوتية لقدم ترتيب القواعد األ -

 قارن بٌن الشكلٌن , -

 رف الظاهرة.ع -
 

 
 

 
 
 
 

 إن فقر الدم ادلنجلي منتشر بكثرة يف احلزام االستوائي لكن قد ينقل عن طريق األشخاص إىل مناطق أخرى , دلعرفة  : الوضعيت اإلدهاجيت
  بعض أعراض هذا ادلرض وكيفية انتقاله عرب األجيال نقدم الواثئق التالية :                         

       
 خمتلفة تتمثل يف ضعف عام ,وعدم القدرة على أداء اجملهود العضلي ,وتسارع  اضطراابتالحظ أستاذ الرتبية البدنية أن أمحد يعاين من        
 وصعوبة يف التنفس. عرض أمحد على الطبيب فكانت نتائج حتاليل الدم تشًن أنه يعاين من فقر الدم . وبعد احلديث ضرابت القلب ,       

                                                      معه تبٌن أن بعض أفراد عائلته يعانون من نفس ادلرض .       
 

 
 

             
 
 

                                   
 

 عاديةمحراء  الشكل ب: كرايت دم                                      احلمراء ألمحددم الالشكل أ: كرايت               
 الفحص اجملهري للكرايت احلمراء                                                

 
 ألمحد  HbA بيتا غلوبٌنل ADNالـ سلسلة من  جزء ميثل -أ  –الشكل                 

  إلنسان عادي HbSن ـلبيتا غلوبي ADNالـ ة ـسلسلجزء من  -ب  –الشكل                 
 

       CAC GTG GAC TGA GGA CTC  CTC TTC AGA CGG CAA TGA  -أ –الشكل          
 

  CAC GTG GAC TGA GGA CAC  CTC TTC AGA CGG CAA TGA   -ب  –الشكل          
 

 ادلقرتحة و معلوماتك فسر حالة أمحد.  ابالعتماد على الواثئق -1
 ما هي اإلجراءات الواجب اختاذها لتجنب انتشار ادلرض؟  -2

AAT TTT AAG CCT TGT GGG 

Leu Lys Phe Gly Thr Pro 

 - 1 –الوثيقة 

 - 2 –الوثيقة 

 - 3 –الوثيقة 

 2116 سارة : ق.  ةذألستاا-  حانتهى بالتوفيق والنجا 

Gly---Phe---Phe---Tyr---Thr---Pro---Lys---Thr        
                 

31       29       28      27      26     25      24     23 
  -1-الشكل 

 
 

Gly – Leu—Phe—Thr—Thr—Pro—Lys—Thr 
 

31        29      28     27      26      25      24     23  
 -2 –الشكل 

 
 ( 3الوثيــــــــقة )                     

 (4الوثيـــقة  )


