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 التمرين األول (07نقاط)

ھذا یوجد ،)الجراثیم (المیكروبات جدار أحد اإلنزیمات المھمة في تخریب Mیعتبراإلنزیم     
الجدول أدناه یبین بعض و، غیر طبیعي Zالطبیعي و الشكلM شكلین الشكل فياإلنزیم 

  .الموافقة لھماADN الـ سلسلتيوكذا  ZوM األحماض األمینیة للشكل

.قدم مقارنة بین معطیات الجدول-1  

إقترح فرضیة تفسر بھا ما حدث ؟-2  

؟.ت ماھي المعلومات التي یمكن إستخراجھا من ھذه المعطیا -3  

ت النتائج كما في تم قیاس نشاط اإلنزیمین في وجود جراثیم فكان
.الجدول المقابل  

.ختالف النشاط لإلنزیمینإحدد سبب  -4  

.. صفة، بروتین  ،بناءا على ما جاء في الموضوع لخص في نص علمي العالقة بین مورثة  -5  

 التمرين الثاني (13نقاط)

أوالً: ینحدر أحمد من عائلة بعض أفرادھا مصابون بمرض یتجلى في ظھور بقع سمراء أو أورام على 
.Recklinghausenمستوى الجلد بسمى مرض    

یعانون من مرض وظیفي یتمثل في تراجع القدرات تزوج أحمد ب فاطمة وھي من عائلة بعض أفرادھا 
.Sandhof یسمى مرض.الذھنیة والحركیة  

ایزولوسین -اسبرجین-غلوتامین-لیزین -غالیسین -تریونین   M   لإلنزيم  تتابع األحماض األمينية  

ایزولوسین -اسبرجین -فالین   -وسینل -  اًالنین.  Z  تتابع األحماض األمينية لإلنزيم  
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ADNM المعبرة لة سلس    
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TAA  TTA   CTT   TTC    CTG    A                   
                               

ADNZ المعبرة سلسلة    
  

) %( نشاط اإلنزيم   اإلنزيم 
100% Mالشكل 

3% Zالشكل 

الشهيد سعد شعباني الرقيبة: ثانوية  

انية علوم تجريبيةإختبار الثالثي الثالث للسنة ث  

ادةـــــالم الطـــبــــيـــــعة والحـــــياةوم ــــــــلــــــــع   2 ساعة مدة اإلنجاز 

 السنة الدراسية 2018/2017
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  .على التوالي شجرتي النسب لعائلة أحمد وعائلة فاطمة) ب( و) أ( یمثل الشكالن 

 

 ؟.وماذا تستنتج. حلل شجرة النسب لعائلة أحمد -1
 ؟.مصاب من عائلة فاطمة من أبوین غیر مصابین 4فسر والدة طفل رقم  -2
 ذلك؟ وضح .الذكور واإلناث ان كال المرضین یصیب -3
 ).االجابة تكون في جدول.(یة األكیدة لكل من عائلة أحمد وعائلة فاطمةحدد األنماط الوراث  -4
 S( والرموز  للمرض األول) لألليل المتنحي rلألليل السائد و  R( استعمل الرموز  : مالحظة

  . للمرض الثاني) لألليل المتنحي sلألليل السائد و 

 ظاھریا سلیمین لكن فیصل  وفیصل فرید ولدین: أطفال أربعةتزوج أحمد من فاطمة فأنجبا : ثانيا

 .  وبنتین فریدة مصابة بكال المرضیین وفتیحة Sandhof حامل لمرض
    فأنجب إبنة مصابة بمرض فیصل ببنت ظاھریا سلیمة تزوج Sandhof، 
  مرض  ظاھریا سلیم وحامل برجل وتزوجت فریدةRecklinghausen  فأنجبت ولد مصاب

 .Recklinghausenبمرض 
  نجبا توأم ولد وبنتفأ بن فریدةإب فیصل بنةإتزوجت.  

  .لھذه العائلة) النسب(نجز شجرة العائلة أ - أ 
  .برر جوابكھل التوأم حقیقي؟  -ب
 لتجنب انتشار ھذا المرض؟   باعھاتإالواجب  حتیاطاتما ھي اإل -ج

 

 

 مــع تــمنـيـات أستاذا المــادة بـالتــوفيــق والنــجــاح لـــجـــميع الطلبة

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s

2as.ency-education.com




