
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 

 
 

 الوطني للتقويم واالمتحانات المركز
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C: RS36  

 االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا 
 -2008االستدراكية  دورة ال-

 الموضوع

 واألرض الحياة علوم   :المعامل 3 
0B :ـــادةــــالمــــ   

 مدة س 2  
 )أ( الرياضية العلوم عبةش  :اإلنجاز

1B :)ة(الشعـــــب   

    
 )ن 4( التمرين األول

 
 .يمكن كل من االنقسام االختزالي واإلخصاب من تخليط الحليالت، مما يؤدي إلى الحصول على توليفات مختلفة وراثيا

محمولين على  Bو  Aمحمولين على نفس الصبغي و  bو  X  :aباعتبار زوجين من الحليالت مرتبطين بالصبغي 

 ؛)حليال المورثة األخرى Bو  bحليال نفس المورثة و  Aو  a(الصبغي المماثل 

بين كيف يتم هذا التخليط عبر االنقسام االختزالي وعبر اإلخصاب، وذلك في حالة حدوث العبور وفي حالة عدم 

 .حدوثه

 )ن 7( التمرين الثاني
 

ثرعلى تؤمرض التفحم من األمراض التي  عتبريُ 
ردودية نبات الذرة ، إال أنه يمكن الحصول على م

تكتسب هذه حيث  نباتات ذرة مقاومة لهذا المرض
إلبراز مراحل نمو هذه النباتات  .الصفة الوراثية

ودراسة كيفية الحصول على نبتات مقاومة لمرض 
 :اآلتيةالتفحم وذات قامة طويلة نقترح المعطيات 

يتكون من ازهرارا  تحمل نبتة الذرة في نهايتها •
أزهار تتوفر فقط على أسدية تنتج (أزهار ذكرية 
يتكون من  ازهرارا وتحمل كذلك) حبوب اللقاح

ت عليها ثبَّ تُ أزهار أنثوية تتميز بمياسم خيطية 
بعد اإلخصاب يتحول االزهرار . حبوب اللقاح

الذرة، والتي تعطي  بذوراألنثوي إلى سنبلة تحمل 
 1تلخص الوثيقة . هانباتات الجيل الموالي بعد إنبات

 .مراحل دورة نمو نبات الذرة
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 (2n)جنين 
 

 سداة

 مبيض
خلية أم 

ضةيللبي  
(2n) 

 (n)حبة لقاح  )n( كيس جنيني

 
خلية أم لحبة 

 (2n)اللقاح 
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 )ن 2.5( .معلال إجابتك نمطهاحدد غية عند هذا النبات وبأنجز رسما تخطيطيا للدورة الص )1
 )ن 1( .النبتة هذه في حياة االنقسام االختزالي واإلخصاب دور كل من استنتج )2
 
 : ناالتالي نامن نبات الذرة التزاوج  Bو Aأنجز عند ساللتين  •

 بين ساللة   :التزاوج األولA وساللة  ،ض التفحم وذات قامة قصيرةمقاومة لمرB  حساسة لمرض التفحم
ة لمرض التفحم وذات قامة ذرة حساسالمن نبتات  امكون FR1R هذا التزاوج جيال عطىأ. وذات قامة طويلة

 .قصيرة
 أفراد الجيل  بين  :التزاوج الثانيFR1R  فيما بينهم ، نتج عنه جيلFR2R  مظاهر خارجية 4 مكون من. 

فسر نتائج التزاوجين وحدد األنماط الوراثية  ، cMg 10 ـتقدر بن وأن المسافة بينهما اثتين مرتبطتعلما أن المور )3
 نباتات مقاومة للمرض(بة المظهر الخارجي المرغوب فيه نس مع حساب، FR2Rوالجيل  FR1Rألفراد كل من الجيل 

 )ن 3,5(. )ةوذات قامة طويل
 .للتعبير عن القامة lو  Lو  ،للتعبير عن المورثة المسؤولة عن سلوك النبتة تجاه مرض التفحم rو  Rاستعمل 

 
 )ن 4( التمرين الثالث

 
الرابع عند نوع من الفراشات وجود زغبات حريرية يختلف عددها عند البطني هر مالحظة الجهة البطنية للفص ظْ تُ 

اإلطار لتغير الوراثي الكمي غير المتواصل عند هذه الفراشات، وفي هذا شكل هذا العدد مثاال لدراسة ايُ  .أفراد النوع
 .هذه الفراشات من Pالزغبات عند ساكنة   أنجزت دراسة إحصائية لهذه

 :النتائج المحصل عليها 1جدول الوثيقة  يبيـن
 

عدد 
 الزغبات

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 0 2 2 6 14 19 12 7 6 6 14 21 13 7 3 1 0 الترددات
 
 
 

تحمل كل واحدة  Pأنجزت تزاوجات  بين فراشات الساكنة 
زغبة حريرية  بعد ذلك تم  19الرابع البطني في الفص 

ير عند الخلف الذي يمثل الساكنة غللت  إحصائيةالقيام بدراسة 
PR1R . النتائج المحصلة 2وتبين الوثيقة. 
وزيع الزغبات الحريرية عند أنجز مضلع الترددات لت )1  

 )ن P. )2أفراد الساكنة 
 Pقارن بين  توزيع الترددات  لدى أفراد الساكنة  )2  

                           )ن 1(ماذا تستنتج ؟ .   PR1R والساكنة
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 عدد الزغبات 

 الترددات
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 عليها نفس توزيع ترددات الزغبات المحصللها  PR2Rنحصل على ساكنة   PR1Rعند إنجاز تزاوجات بين فراشات الساكنة 

 .PR1Rعند 
 )ن 1( ؟ PR2Rوالساكنة  PR1  Rالساكنة   ماذا تستنتج من هذا المعطى فيما يخص )3

 
 

 )ن 5( لرابعالتمرين ا
 

إلبراز الخاصيات الوراثية لساكنة بشرية يبلغ عدد أفرادها  .ينجم عنه شكل من أشكال فقر الدم نعتبر مرضا وراثيا
حليل نرمز إلى ال( . اآلتينقترح المعطيات الملخصة في الجدول  .من هذا المرض هميعاني بعضا فرد 10 000

 ).Nبـ والحليل العادي     M ـالمسؤول عن المرض ب
 

 [M] [NM] [N] المظاهر الخارجية
 NN NM MM األنماط الوراثية

 04 400 9596 عدد األفراد داخل الساكنة
 
 )ن 3( .هذه الساكنةلوتردد األنماط الوراثية   Nو  Mلين حسب تردد الحليا )1
 )ن 2( ماذا تستنتج ؟. Hardy- Weinbergظرة حسب قانون حسب عدد المظاهر الخارجية المنتا )2
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