
                               الديمقراطية الشعبية     الجمهورية الجزائرية 

  ع ت 2المستوى:                                                  لوالية البيضوزارة التربية الوطنية 

  2017/2018ثانوية محمد بلخير                                                                      

                سـا 2المدة :                           ة              في مادة : علوم الطبيعة و الحيا اإلختبار الثاني 

                       I .  بواسطة تقنية خاصة , تخلصنا من الهيولي والغشاء النووي للخاليا اثناء اإلنقسام 

 ولم يبق في الصور المأخوذة بالمجهر اإللكتروني سوى التغيرات التي تطرأ على الشبكة الكروماتينية خالل 

 (.1, كما هو موضح في الوثيقة )اإلنقسام الخلوي

 قسام الخلوي اإلنةرتب هذه الصور حسب تسلسلها الزمني ضمن ظاهرـ  

 تمثلها . محددا في كل مرة الدورالذي معتمدا على معايير منطقية لهذا الترتيب

II.بالعمليات قمنا  إنطالقا من زراعة الخاليا و التي تنقسم في نفس الوقت 

 التالية:

 إلنقسامات.قمناانطالقا من خلية واحدة من بين التي خضعت  .1

 يوضحخالل فترات زمنية متفاوتة , والجدول الموالي   DNAبتحديد كمية الـ  

 ذلك :    

 

 

 

وحدة من الـ 1سم ,  0,5ساعة =1بداللة الزمن و ذلك في خلية واحدة )تؤخذ  DNAانجز المنحنى البياني لتغير كمية الـ أـ   

DNA =1. )سم 

 مدة الدورة الخلوية ,ثم جزء المنحنى الى مراحله األساسية .ـ استخلص 

 القيام بالعملية السابقة حددنا مستوى الخلية المالحظات التاليةب ـ اثناء 

 (03) الشكل ـ أ ـ الوثيقة ساعات  7عد جزء صغير من الخيط الكروماتيني ب مالحظة •

 (03ساعات )الشكل ـ ب ـ الوثيقة  13مالحظة جزء صغير من الخيط الكروماتيني بعد  •

 (02ساعة )الوثيقة  21مالحظة صبغي بعد  •
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 ال تنس البسملة  

 التمرين األول:

 

 01الوثيقة     

 الزمن )سا(  0 1 2 6 10 11 13 16 18 21 22 24 29

  DNAكمية الـ  6.6 6.6 3.2 3.3 3.3 4 5.1 6.5 6.6 6.6 3.2 3.3 3.2

  

 
 الجدول

 

02الوثيقة 
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03الوثيقة   
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 وفسرـ باإلعتماد على هذه المعلومات والمنحنى المنجز سابقا, وضح     

 التغيرات التي تطرأ على الشبكة الكروماتينية ما بين  الساعة السابعة     

 و الساعة الواحدة والعشرون .    

 بتحديدـ انطالقا من خليتين من بين التي خضعت لإلنقسامات , قمنا 2      

 (04لهما . المنحنى البياني الموالي يوضح ذلك )الوثيقة   DNAكمية الـ    

 ـ فسر المنحنى .    

 ؟لماذا؟ساعة36على )س( خلية , فما هو عدد الخاليا الذي تتوقع بعد اذا فرضنا ان المزرعة كانت في البداية تحتوي ـ 

   في بعض النماذج النباتية   DNAبواسطة تقنيات خاصة تمكنا من حساب كمية القواعد األزوتية للـ   التمرين الثاني:    

 والحيوانية :

 أـ اتمم الجدول:      

 التي يمكن  DNAب ـ ماهي الفرضية الخاصة ببنبة الـ      

 استخالصها من عالقة القواعد االزوتية فيما بينها .      

 DNAتم قياس نسبة القواعد االزوتية ,هذه المرة في          

   (:02الجدول )انسان وفيروس. النتائج ممثلة في      

     أـ حلل هذه النتائج و ماذا تستخلص؟

    نيكلوتيدة   24انسان مكون من        جزءاً من 01ب ـ تمثل الوثيقة 

ـ اتمم رسم القواعد اآلزوتية  الناقصة من النتائج السابقة .                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 كما هو   Bمن الصنف  Xerodema pimentosumالمعروف بـ  مرض البقع البنية   الوضعية االدماجية :    

 هو مرض وراثي يتميز بظهور بقع بنية على جلد المريض . المعطيات التالية تقدم لنا بعض( 01موضح في الوثيقة )

 بتكوين رابطة بين قاعدتين   DNAبتغيير  UVحول ظهور المرض:حيث تقوم األشعة الفوق البنفسجية المعلومات 

T)ـT بثنائي ثايمين في نفس السلسلة مما يعيق عمل الخاليا ويؤدي الى موتها.(وهو مايعرف 

 

 DNAكمية الـ                                                  
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04 
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 T C     G   A   

 طحال األنسان         10 7,2  7 10,1   

 الغدة السعترية         10 6,8 6.9 9.8   

 نطفة قنفذ البحر        10 5,4 5.4 9.7   

 جنين القمح         10 8,9 8,8 10,2   

        

 

 DNAالقاعدة مصدر الـ 

DNA 

    01الجدول 

𝐴 + 𝐺

𝑇 + 𝐶
 

𝐴 + 𝑇

C + G
 

 اإلنسان          1.4       1

 الفيروس        1.38      0.7

 
02الجدول   

           

 

01الوثيقة   
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ص سليم لجرعات متزايدة من األشعة الفوقو شخيتم تعريض خاليا الجلد من شخص مريض   

ساعة .ثم قياس بطرق خاصة عدد ثنائيات       المتشكلة .النتائج موضحة في منحنى24البنفسجية لمدة    

(.03الوثيقة )  

في النوعين من الخاليا تبين غياب نشاطــ عند دراسة نشاط اإلنزيمات   

األشخاص المصابين , هذه اإلنزيمات معروفةاحد اإلنزيمات عند   

  بإنزيمات تصليح الخلل في        

                                                           من خالل تحليلك للمنحنى و الوثائق واعتمادا على مكتسباتك 

     

 

                                                                       

 

 

 ـ هل يمكن ان تكون هذه الطفرة وراثية ؟          

 

01الوثيقة   
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  02الوثيقة 

 TـTعدد ثنيئات 
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    03الوثيقة  

جرعة األشعة 

البنفسجيةفوق   

 : القبلية 

 ـ كيف تظهر البقع البنية على الجلد الشخص المصاب؟

ـ لماذا التظهر البقع عند الشخص السليم رغم تعرضه لألشعة 

 الفوق البنفسجية ؟

األشعة فوق البنفسجية تسسب طفرة على مستوى  ـ حدد اذا ماكانت

 الخاليا الجنسية او الجسمية للفرد .

 

 

 

04الوثيقة   

 

 الشخص المصاب

 الشخص السليم
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