
علوم تجریبیةالثانیة السنةاألقسام- سعیـــــــدة-عبد المؤمــــن ثانویة 
اختبار الثالثي الثالث في مادة العلوم الطبیعیة

ساعة02المدة 2016/2017:السنة الدراسیة

:..........................القسم.......................................... :اللقب..................................  :اإلسم
)ن14.5(:األولالتمرین

یتجلى في نقل الغازات وظیفي بروتین یوجد داخل الكریات الدمویة الحمراء لھ دورین،) لوبینغھیمو(الخضاب الدموي 
.یتحلى في إعطاء الشكل الكروي و المقعر للكریات الدمویةبنیويالتنفسیة ، و

سبب ھذا المرض عن من أجل البحثناتج عن تركیب خضاب دموي غیر عادي،ووراثي مرض مرض فقر الدم المنجلي
.علیكنقترحھا نقوم بدراسة بعض نتائج األبحاث والدراساتھ،كیفیة انتقالو

I - نرمز لھ بـ كریات دمویة حمراء عند شخصین احدھما سلیم -1-تظھر الوثیقةHBA واآلخر مصاب بمرض فقر ،
.HBSنرمز لھ بـ الدم المنجلي 

.بیاناتھاأكملثم -1-من الوثیقة )Bو A( األشكال عنون -1

-1-الوثیقة ) Bو A(قدم تحلیال مقارنا للشكلین  -2
)B(الشكل )A(الشكل 
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.المرضھذا یكمن خطورةاستنتج فیما -1-من الوثیقة -B-باستخدام الشكل -3
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ماذا تستنتج؟-ب-
.................................................................................................................................
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بذلك السلسلة ستخرجغیر المستنسخة، اسلسلتي ھي -1-من الوثیقة -1-الممثلة في الشكل اآللیالتأنإذا علمت -أ-2
)السلسلة المكملة  لكل واحدة منھما( المستنسخة  في كل حالة

):-أ-2(السابقفي السؤال التي استخرجتھا)المستنسخة(السلسلة المكملةو -3-من الوثیقة - 2- باستخدام الشكل -ب
.استخرج تتابع األحماض األمینیة  لسلسلة الببتیدیة لكل ألیل-1
.)HBS(و ) HBA( قارن بین السلسلتین الببتیدیتتن لكل من -2
.حدد ما ھو سبب مرض فقر الدم المنجلي2و 1انطالقا من -3
2-HBAHBS

السلسلة -أ
المكملة

-1-ب
لسلسلة ا

البیتیدیة
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)ن5.5(:لتمرین الثانيا

مظھرا شاقولیا لتوضع طبقات رسوبیة  فوق بعضھا البعض -1-تمثل الوثیقة 

)على الوثیقة مباشرة( -1-بیانات  الوثیقة أكمل-1

المنطقة إلیھا ھذهوضح ما ھي األحداث الجیولوجیة التي تعرضت -2

..............................................................................................................................
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.بعض المستحثات، تعرف علیھا-2-تظھر الوثیقة -3

:.......................................................................................................-أ–المستحاثة 

........................................:.................................................................-ب–المستحاثة 

أساتـــذة المادةدادـــــــق و الســــــــبالتوفی
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الحل النموذجي
)ن14.5: (األولالتمرین

یتجلى في نقل الغازات وظیفي بروتین یوجد داخل الكریات الدمویة الحمراء لھ دورین،) لوبینغھیمو(الخضاب الدموي 
.یتحلى في إعطاء الشكل الكروي و المقعر للكریات الدمویةبنیوي، والتنفسیة 

سبب ھذا من أجل البحثعن ناتج عن تركیب خضاب دموي غیر عادي،وواستقالبيوراثي مرض مرض فقر الدم المنجلي
.علیكنقترحھا نقوم بدراسة بعض نتائج األبحاث والدراساتھ،كیفیة انتقالالمرض و

، واآلخر مصاب بمرض فقر HBAنرمز لھ بـ كریات دمویة حمراء عند شخصین احدھما سلیم - 1- تظھر الوثیقة :أوال
.HBSنرمز لھ بـ الدم المنجلي 

)ن1(.................(2x 0,5).ثم اكمل بیاناتھا-1-من الوثیقة )Bو A( األشكال عنون -1

)ن1(.................(2x 0,5)-1-الوثیقة ) Bو A(قدم تحلیال مقارنا للشكلین -2
)B(الشكل )A(الشكل 

كریة دمویة حمراء ذات أقراص نیرة مقعرة الوجھین-

في الشعیرة الدمویة بسھولة  لقدرتھا ) تنتقل ( تسري -
على تغییر شكلھا

كریة دمویة حمراء منجلیة الشكل-

في الشعیرة الدمویة بصعوبة لصالبتھا ) تنتقل ( تسري -
قدرتھا على تغییر شكلھاوعدم 

4من 1صفحة 

)B(الشكل )A(الشكل 
الكریات الدمویة الحمراء العادیة في تنقل : العنوان

الشعیرة الدمویة
في المنجلیةتنقل الكریات الدمویة الحمراء : العنوان

الشعیرة الدمویة
كریة دمویة حمراء منجلیة-2-:البیانكریة دمویة حمراء عادیة-1-:البیان
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.استنتج فیما یكمن خطورة ھذا المرض-1-من الوثیقة -B- باستخدام الشكل -3
نالحظ انسداد الشعیرة الدمویة نتیجة تراكم الكریات المنجلیة  لصالبتھا و عدم قدرتھا على تغییر شكلھا، مما یؤدي 

)ن1(..................دوران الدم محدثا أضرارا عدیدة لألعضاء التي ال تتشبع جیدا بالدمتباطئ
وخصاب دم شخص مریض بفقر الدم المنجلي HBAنقوم بالرحالن الكھربائي لخضاب دم شخص عادي سلیم -4

HBS 1- الوثیقة -1- ھي موضحة في الشكل فكانت نتائج الھجرة كما-.
على الشریطHBSو HBAالھجرة  لكال من ) مسافة ( ھو سبب اختالف مواقع  ما-أ

)ن1(..................) كثافة = اختالف في البنیة ( یعود إلى اختالف في بنیة نوعى خضاب الدم 
من -2-الشكل الى الھجرة الكھربائیة نحصل على النتیجة الموضحة في ) س ( خضاع خضاب دم شخصإعند -ب

.أم غیر متماثل اللواقح ؟ علل) اآللیالت ( متماثل اللواقح ) س(ھل الشخص -1-الوثیقة 
)ن1(..................معاHBSو HBAمتماثل اللواقح، النھ یحمل األلیلین غیرال 
.شجرة نسب لعائلة بعض افرادھا مصابون بھذا المرض-2-تمثل الوثیقة -5

)ن1,5(..................؟-2-تستخرجھا من الوثیقة ما ھي المعلومات التي 
مرض وراثي-:   مرض فقر الدم المنجلي

یصیب الذكور -
و اإلناث معا

مرض متنحي -
: أعط االنماط الوراثیة لألشخاص التالیة-ت

I1 ،II5 ،III10،IV3.
)ن1(......)باستخدام نفس الرموز السابقة (

مصاب بمرض فقر الدم المنجلي ؟ علل) س(ھل الشخص -ج
)ن0,5(...................غیر مصاب بالمرض لكنھ حامل أللیل المرض المتنحي

II5ارسم نتائج الھجرة الكھربائیة لخضاب الدم للشخص -د
).في الجزء المجاور( 

:ثانیا
جزء من ، و كذاHBAللمورثة المسؤولة عن انتاج جزء من سلسلة األلیل العادي  -1-من الوثیقة -1-الشكل یمثل  -

.HBSللمورثة المسؤولة عن انتاج عادیغیرسلسلة األلیل 
)HBS(و ) HBA( األلیلین قارن بین - أ-1

أما ) HBA )Aحیث ھي في 17النیكلیوتیدة رقم بھ كلي في تتابع النیكلیوتیدات و اإلختالف الوحید ھو في شھناك تماثل 
)نT(.................)1( فتم استبدالھا ب HBSفي 

ماذا تستنتج؟-ب-
حیث حدثت طفرة من النوع استبدال، تم استبدال 17ھو في نیكلیوتیدة رقم ) HBS(و ) HBA( ان الفرق بین اآللیلین 

)نT(.................)1( ب ) A(القاعدة 
4من 2صفحة 

I1HBA/HBS
II5HBA/HBS

III10HBA/HBS
IV3HBA/HBA أوHBA/HBS
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بذلك السلسلة ستخرجغیر المستنسخة، اسلسلتي ھي -1-من الوثیقة -1-الممثلة في الشكل اآللیالتإذا علمت ان - أ- 2
)السلسلة المكملة  لكل واحدة منھما ( المستنسخة  في كل حالة

-2( في السؤال السابق التي استخرجتھا ) المستنسخة(السلسلة المكملة و -3-من الوثیقة - 2- باستخدام الشكل -أ
):-أ

.لسلسلة الببتیدیة لكل ألیلاألمینیةاستخرج تتابع األحماض -1ب
.)HBS(و ) HBA( قارن بین السلسلتین الببتیدیتتن لكل من -2ب
.حدد ما ھو سبب مرض فقر الدم المنجلي2و 1انطالقا من -3

2-HBAHBS
السلسلة -أ

المكملة
)ن1(.................

CACGTGGAATAGGGTCTCCTCCACGTGGAATAGGGTCACCTC

السلسلة -1-ب
البیتیدیة
)ن1(.................

VAL HIS LEU THR PRO GLU GLUVAL HIS LEU THR PRO VAL GLU

المقارتة بین -2-ب
السلسلتین 
الببتیدیتین

GLUالببتیدیتین، اإلختالف الوحید یتمثل في استبدال الحمض األمیني تماثل شبھ كلي لسلسلتین 
)نVAL.................)1بالحمض األمیني 

في VALبالحمض األمیني GLUاإلختالف الوحید یتمثل في استبدال الحمض األمیني : سبب مرض فقر الدم المنجلي -3
HBSأما في ) CTC( فشكلت رامزة ) HBA )Tحیث ھي في 17رقم اإلختالف في النیكلیوتیدة،وھذا بسبب HBSالـ 

، مما أدى إلى تشكیل بروتین غیر عادي أي غیر )CAC( فشكلت رامزة )A( فتم استبدالھا ب 
)ن51,(..............وظیفي

4من 3صفحة 
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4من 3صفحة 
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2-HBAHBS
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CACGTGGAATAGGGTCTCCTCCACGTGGAATAGGGTCACCTC

السلسلة -1-ب
البیتیدیة
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4من 3صفحة 
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)ن5.5(:لتمرین الثانيا

لتوضع طبقات رسوبیة  فوق بعضھا البعض مظھرا شاقولیا-1-تمثل الوثیقة 

)ن51,(.................)على الوثیقة مباشرة( -1-بیانات  الوثیقة أكمل-1

المنطقة إلیھا ھذهوضح ما ھي األحداث الجیولوجیة التي تعرضت -2

)ن0,5(.................مرحلة توضع الطبقات األفقیة : -1-المرحلة 
)ن0,5(.................تشكل السالسل الجبلیة) الفلق–طي ( الحركات التكتونیة : -2-المرحلة 
)ن0,5(.................التعریة و بدایة توضع طبقات جدیدة على سطح عدم التوافق الزاوي: -3-المرحلة 
)ن0,5(.................توضع طبقات أفقیة حدیثة: -4-المرحلة 

.بعض المستحثات، تعرف علیھا-2-الوثیقة تظھر -3

)ن1(.................األمونیت من النوع التطوري: -أ–المستحاثة 

)ن1(.................ثالثي فصوص: -ب–المستحاثة 

4من 4صفحة 
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4من 4صفحة 

)ن5.5(:لتمرین الثانيا

لتوضع طبقات رسوبیة  فوق بعضھا البعض مظھرا شاقولیا-1-تمثل الوثیقة 

)ن51,(.................)على الوثیقة مباشرة( -1-بیانات  الوثیقة أكمل-1

المنطقة إلیھا ھذهوضح ما ھي األحداث الجیولوجیة التي تعرضت -2
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4من 4صفحة 
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