
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

( بسكرة)بادي مكي :ثانوية               وصيفي ع الرحمان: األستاذ                    ية   وزارة التربية الوطن   

ع ت   2:الشعبة                                 يم الثانوي                   من التعلالثاني الفصل  إختبار  

 ساعة  2: المدة                                                   علوم الطبيعة و الحياة :في مادة إختبار

 : التمرين األول

 .ساسية للحياة لكونها الدعامة الجزيئية للمعلومة الوراثيةات األحدى الجزيئإ ADNتعتبر جزيئة ال    

التي تمثل رسم تخطيطي لدعامة الوثيقة التالية نقدم لك  النوى الكائنات حقيقيةلدى  ADNبنية الـ لمعرفة 

 .المعلومة الوراثية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .5 إلى  1على البيانات المرقمة من  تعرف (1

 . عند الكائنات حقيقية النوى ADN ـالنص علمي توضح فيه بنية  أكتبإنطالقا من الوثيقة  ومعلوماتك ( 2

 

 : التمرين الثاني

الصفات المميزة ) في العديد من الصفات الوراثية ( الناتجة عن التكاثر الجنسي)تتشابه أفراد النوع الواحد 

وهذا نتيجة إعادة تركيب أليالت مختلف ( الصفات المميزة للفرد)وتختلف في صفات وراثية أخرى ( للنوع

 . المورثات

 .تنوع التراكيب األليلية نقترح عليك الدراسة التاليةلفهم اآلليات البيولوجية والظواهر المساهة في  

 : الجزء األول

 .رسم تفسيري يمثل نتيجة العبور الصبغي بين صبغيين متماثلين( 1)الوثيقة  

 . 4= ن  2ج لخلية ذات صيغة صبغية مختلف إحتماالت التركيبات المورثية لألمشا( 2)الوثيقة 
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 أهمية العبور بالنسبة لألمشاج المتشكلة إستنتتج: 1إنطالقا من الوثيقة ( 1

فسر   بعد اإلنقسام المنصففي الحالة األولى والثانية  أنواع األمشاج المحصل  حدد: 2إنطالقا من الوثيقة ( 2

 .أهمية اإلختالط  بين الصبغيمبرزا ذلك 

 : الجزء الثاني 

تظهر األورام السرطانية في الجسم نتيجة خلل في الدورة الخلوية لبعض الخاليا، حيث تتحول هذه الخاليا إلى 

لتحديد آلية تحول الخاليا العادية إلى خاليا سرطانية نقدم لك . خاليا سرطانية تنقسم بشكل عشوائي وسريع

 :نتائج بعض الدراسات

  - Xeroderma pigmentosum  نادر، من بين أعراضه ظهور جروح على الجلد نتيجة مرض وراثي   

 .يمكن لهذه الجروح أن تتطور إلى أورام سرطانية. تعرض الخاليا الجلدية لألشعة فوق البنفسجية 

 (.طفرة جسمية) الخاليا الجلدية  ADNتتسبب األشعة فوق البنفسجية في خلل على مستوى جزيئات الـ  -  

إليقاف  P53الخاليا الجلدية للخلل يتدخل بروتين يسمى  ADNم، وعند تعرض الـ  بالنسبة للشخص السلي -   

 .ERCC3ين إصالح الخلل يتم هذا اإلصالح بواسطة إنزيم يدعى ح نقسام الخلوي لهذه الخاليا ، إلىاإل

غير وظيفي، وعند  ERCC3فيكون البروتين  Xerodermaأما عند األشخاص المصابين بمرض  -  

لخلل بواسطة األشعة فوق البنفسجية ، يتوقف البروتين  P53المورثة المسؤولة عن تركيب البروتين  تعرض

P53  (3الوثيقة )عن أداء دوره فتتكاثر الخاليا بطريقة عشوائية مما يتسبب في ظهور ورم سرطاني. 

األليل المسؤول  العادي وجزء من ERCC3جزء من األليل المسؤول عن تركيب بروتين  4تبين الوثيقة  -  

  .الطافر ERCC3عن تركيب بروتين 

 
 .سبب ظهور الخاليا السرطانية فسرثم السلسلة البيبتيدية بالنسبة لكل أليل قدم  4باإلعتماد  على الوثيقة 

 : الجزء الثالث

 .صفة........بروتين.....مورثة: بين كل من العالقة  بينومكتسباتك  باإلعتماد على المعطيات السابقة 

 بالتوفيق للجميع أستاذ المادة
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 وصيفي ع الرحمان: األستاذ
 التصحيح النموذجي

 : التمرين األول

نكليوتيدة = 4. قاعدة آزوتية= 3. سكر ريبوز منقوص األوكسجين= 2. حمض الفوسفور= 1 :البيانات – 1

 .رابطة هيدروجينية= 5. 

 : النص العلمي

  ADNتتمثل المادة الوراثية عند جميع الكائنات الحية في الحمض الريبي المنقوص األكسجين 

Acide désoxyribonucléique 

 ؟الكائنات حقيقة النوى لدى  ADNبنية الـ  فماهي

 .من تتالي عدد كبير من تحت وحدات تدعى النكليوتيدات  ADNتتركب جزيئة الـ 

و ( بنتوز متمثل في الريبوز منقوص األكسجين ) تتركب كل نكليوتيدة من قاعد أزوتية ، سكر خماسي  -

 . حمض الفوسفور 

جوانين ، =  Gأدنين ، =A)النكليوتيدات ، حسب القواعد األزوتية أربعة أنماط من  ADNتتضمن جزيئة الـ  -

C  = ، سيتوزينT  = تيمين.) 

 ( نموذج واطسون و كريك) من سلسلتين نكليوتيديتين ملتفتين إلتفافا حلزونيا مضاعفا  ADNتتشكل جزيئة الـ 

 .C/Gو  A/Tمتكاملة بواسطة روابط هيدروجينية بين القواعد اآلزوتية ال ADNتستقر سلسلتا الـ  -

 .عند الكائنات حقيقة هي النكليوتيدة ADNإذن الوحدة البنائية لل   

 : التمرين الثاني

 : الجزء األول 

 : أهمية العبور بالنسبة لألمشاج المتشكلة جاإستنتت -1

و   ABليليناألمشاج فقط، النوع األول يضم األفي حالة عدم حدوث عبور صبغي، نحصل على نوعين من 

 ليلينأمشاج تضم األ: أنواع من األمشاج  4بينما في حالة حدوث عبور، تتشكل  ab. ليليننوع ثاني يضم األ

ABليلين، و أخرى تضم األab ليلين، إضافة إلى أمشاج ذات األAb ليلين، و أخرى ذات األaB.   المشيجين

 .االخيرين يتوفران على تركيبات مورثية جديدة

تلعب دورا هاما في تنوع األمشاج الناتجة عن االنقسام  على أن ظاهرة العبور الصبغي، :نستنتج مما سبق

تغيير ضمن ) ينتداخل صبغي  ليالت، إنهالتركيبات الوراثية بين مختلف األاالختزالي، حيث تساهم في تنوع 

العدد المرتفع و المختلف للمورثات المنقولة خالل عملية العبور تتجلى كذلك أهمية هذه الظاهرة، ب(. الصبغيات

 .الصبغي، مما يجعل التركيبات المورثية الجديدة، متنوعة جدا

أهمية مبرزا ذلك فسر   بعد اإلنقسام المنصففي الحالة األولى والثانية  أنواع األمشاج المحصل  ديحدت -2

 :اإلختالط  بين الصبغي

 (الحالة األولى) ab و  ABو هي :4يتبين أن عدد التركيبات المورثية لألمشاج يساوي  ،2من خالل الوثيقة 

الخلية، حيث أن هناك احتمالين ، و هذا راجع إلى تموضع الصبغيات من جهتي (الحالة الثانية) Ab   .aBو 

2باستعمال الصيغة . لتموضع كل صبغي، مما يرفع عدد التركيبات المورثية الممكنة
n

، و بما أن لدينا فقط 

 : زوجين من الصبغيات، فإن الصيغة تساوي 
2

 .2الوثيقة في ، هو نفس العدد المحصل عليه 4 =2

 يرفع من عدد  ( للصبغيات التوزع العشوائي)اإلختالط بين الصبغيات ، أن يتبين من خالل هذه المعطيات

 .التركيبات المورثية لألمشاج، فهو يساهم في تنوعها الوراثي

 الجزء الثاني :. 

 :سبب ظهور الخاليا السرطانية فسرثم السلسلة البيبتيدية بالنسبة لكل أليل م يقدت -1 -1

  :للشخص السليم ديةيالسلسلة البيبت -2
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https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-acide-750/


 

  :مريضللشخص ال ديةيالسلسلة البيبت

نتيجة حدوث طفرة  Tyrبالحمض األميني   Cysإستبدال الحمض األميني  سبب ظهور الخاليا السرطانية هو

 .Tب Cإستبدال النكليوتيدة 

 : الجزء الثالث

 صفة........بروتين.....مورثة: بين كل من العالقة  ينيبت
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