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 : التمرين األول 
 كائن حي وحيد الخلية من ذوات النواة غير E.Coliبكتيريا �

الحقيقية تتوفر على صبغي واحد يبلغ طولها العادي 
ومن .تتكاثر هذه البكتيريا عن طريق االنقسام  . 2μmحوالي 

 وتنمو الخلية E.Coliاجل التكاثر يتضاعف الصبغي عند 
6البكتيرية ليصل طولها حوالي  μm ثم تتشكل حلقة تسمى 

تسمح هذه الحلقة . ftsZ نتيجة بلمرة بروتين يسمى Zبالحلقة 
 ) .1الوثيقة (بانقسام الخلية االم الى خليتين بنتين  

 تتحكم في تركيب البروتين ftsZ على مورثة E.Coliتتوفر ** 
ftsZ تتعرض هذه المورثة لطفرات عديدة من بينها الطفرة Z84 والطفرة MNR2.  لدراسة بعض الخصائص المميزة

 :لهاتين الطفرتين نقترح المعطيات اآلتية 
I - استطاع الباحثانZ.EL-Hajj و E.Newman عزل الساللة البكتيرية E.Coli الطافرة MNR2.  حيث  تعطي الوثيقة
 .  شكل الساللتين البكتيريتين الطافرة والعادية وتطور معدل طولهما 2

 . لتطور طول البكتيريا عند الساللتين تفسيرا اقترح)  .1(بتوظيف المعطيات المقدمة والوثيقة - 1
II - تم عزل الساللة الطافرةZ84 وعزل االليل الطافر Z84 بعد ذلك انجزت عدة تجارب . وتم دمجه في بالسميدات بكتيرية

    . ظروف ونتائج هذه التجارب 3تعطي الوثيقة .للزرع في اوساط مالئمة 

  .3 عدم تشكل المستعمرات في نتيجة التجربة فسر- 2
 . Z84 واالليل الطافر Z لكل من االليل العادي ADN قطعة الـ 4تقدم الوثيقة - 3

* و الحياة في مادة  علوم الطبيعةفرض الفصل الثالث*
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 μmحواحوالي
اجل التكاثراجل التكاثر يتض

البكتيرية ليصالبكتيرية ليصل طو
 نتيجة بل نتيجة بلمرةZZة بالحلقة 

لخلية االم الىسام الخلية االم الى خليتي
 على مو على مورثةE.ColiE.Cر

ه المورثة لطفراض هذه المورثة لطفرات
ح المعطيات اآلنقترح المعطيات اآلتية 

Z.ELZ.EL-Haj و  و wmanan
طافرة والعاديتين الطافرة والعادية وت
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 .حدد تتابع االحماض االمينية لمتعدد الببتيد عند الساللتين العادية والطافرة - أ
 . صفة -  بروتين – من خالل هذا المثال العالقة مورثة بيّن، 4باستغالل الوثيقة -  ب

III - بين الساللتين الطافرتين قارنانطالقا مما سبق MNR2 و Z84.   

 :التمرين الثاني 
سمحت دراسة الصخور المكونة لطبقات رسوبية في منطقة معينة بتحديد حجمها الحبيبي ،نتائج هذه الدراسة مبينة في �

 . على الترتيب من الوثيقة اسفله 2 و1الشكلين 
 
 
 

 

  .2 و1 الشكلين حلل- 1
: نقدم إليك تشكيلة من طبقات رسوبية لمنطقة بالترتيب اآلتي �

 غضار به امونيت ثم مبنيات كلسية ثم رمل به صفيحيات الغالصم ثم غضار به امونيت ثم طبقة من المتبخرات ثم طبقة من 
 .الرمل الناعم 

 . تتالي السحن في شكل عمودي طبقي من االقدم الى االحدث ارسم- 2
 .  المتتالية الصخرية ادرس- 3
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II - قانطالقا مما سانطالقا مما سبق 

x لثاني رين الثاني:xaة الصخور المكوت دراسة الصخور المكو
لترتيب من على الترتيب من الوثيقة

:
ضار به اموني ثم غضار به امونيت ثم
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