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 )نقط 4( لالتمرين األو

 
، بين من خالل عرض ) 14حوالي اليوم ( حدث ظاهرة اإلباضة عند المرأة عادة في منتصف الدورة الجنسية تَ

 .واضح مرفق بخطاطة تركيبية آلية تنظيم الهرمونات الجنسية المسؤولة عن حدوث اإلباضة

 

 
I –  صيب مرضيMucoviscidose  بعض األشخاص، ويتسبب في اضطرابات تنفسية نتيجة تركيب بروتين

 . مما يَؤدي إلى تراكم مخاطة سميكة على مستوى القصبات الهوائية ،غير عادي CFTRغشائي 
  :، نقترح دراسة المعطيات التاليةعن أصل هذا المرض وكيفية تشخيصه للكشف

 :غير المستنسخ  ADNجزء من خييط ليوتيدات تسلسل النكل 1للوثيقة ) ب(و) أ(يمثل الشكالن * 
  ) .أ(الشكل : العادي  CFTRالمسؤولة على تركيب البروتين  CFلمورثة النسبة لب -
  ) .ب(الشكل : غير العادي  CFTRالمسؤولة على تركيب البروتين  CFلمورثة النسبة لب -
  

  
  
 
 
 
 ADNقطعة خييط أعط  -1

عند كل من   المستنسخ
والشخص  سليمشخص الال

 بـ المصاب
  Mucoviscidose.)0,5 ن(  

 
  

 )نقط 10( التمرين الثاني

  قراءةمنحى ال                                              )أ(الشكل 
5’…AAA  GAA  AAT  ATC  ATC  TTT  GGT  GTT  TCC  TAT …3’ 

   )ب(الشكل 
5’…AAA  GAA  AAT  ATC  ATT  GGT  GTT  TCC  TAT…3’  

 1الوثيقة

AAG,AAA  Lys 
GAG,GAA  Ac.Glu 
AAC,AAU  Asn 
AUA,AUC,AUU  Ile 
UAU,UAC Tyr 

 

GGG,GGA,GGC,GGU Gly 
UUC,UUU Phe 
GUG,GUA,GUC,GUU Val 

UCC,UCU,UCA,UCG 

AGU,AGC 

Ser 
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أعط تسلسل األحماض األمينية التي يرمز إليها جزء المورثة المناسب لكل من  ،2باستعمال جدول الوثيقة – 2
  )ن 1( .1من الوثيقة  )ب(و) أ(الشكلين 

  )نMucoviscidose. )1ب ظهور مرض بفسر انطالقا من المعطيات السابقة س – 3
ليا بواسطة تقنية ، ويمكن حا7على الصبغي رقم  CFTRالمسؤولة عن تركيب البروتين  CFتوجد المورثة * 

قريبا  ADNالذي يقطع  Taq1خاصة تحديد الشخص الحامل للمورثة الطافرة وذلك باستعمال أنزيم الفصل يدعى 
  : كما يلي  CFمن المورثة 

قطعة  Taq1في حالة المورثة العادية  يقطع األنزيم  -
ADN  في الموقعينa وb ) 3من الوثيقة ) أ(الشكل .(  

مسؤولة عن المرض  يقطع هذا في حالة المورثة ال -
) ب(الشكل ( cو aفي الموقعين  ADNاألنزيم قطعة 

  ). 3من الوثيقة 
أنواع القطع التي تم الحصول عليها  جانبهيلخص الجدول 
 :ينتمون لنفس العائلة IIIو IIو Iص عند ثالثة أشخا

ونتائج الجدول،  3على معطيات الوثيقة  ااعتماد – 4
. الشخص المريض IIIو IIحدد من بين الشخصين 

  )ن 1( .علل إجابتك
في إطار البحث عن عالج لمرض * 

Mucoviscidose اللجوء إلى تقنيات الهندسة الوراثية، وذلك بنقل المورثة العادية بواس طة ناقل بيولوجي تم
  .Adénovirusخاص يدعى 
الناقل  ADNتقنية قطع كل من بعض مراحل  4تمثل الوثيقة 

الحامل للمورثة العادية بواسطة أنزيم قطع  ADNوعزل 
   .خاص

  : 4باعتماد معطيات الوثيقة  -5
وضح لماذا يتم استعمال نفس أنزيم الفصل لقطع  –أ     

ADN ا والحامل للمورثة المراد نقلهADN  الفيروس
  )ن 0,5(.الناقل

 

  II  III  )سليم( I  األشخاص

نوع القطع 
  المحصل عليها

  قطعة طويلة
+  

  قطعة قصيرة

ن اقطعت
  ناطويلت

ن اقطعت
  ناقصيرت
  

 

 3الوثيقة 
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 ADNالحامل للمورثة المراد نقلها مدمج بـ ADN(الجديدة التركيب  ADNأنجز رسما تخطيطيا لجزيئة  –ب 
  )ن 0,5(.التي يتم الحصول عليها) الفيروس

المناسب له في  ARNmو CFTRبعد نقل المورثة العادية لشخص مريض، يالحظ عنده ظهور البروتين العادي 
  .خاطة المسالك التنفسيةم
  )ن 0,5( ضع  لنقل المورثة العادية؟ُأخْعند الشخص الذي  CFTRعلى ماذا يدل ظهور البروتين العادي  - 6
  

II  - لدراسة كيفية انتقال الصفات الوراثية عند ذبابة الخل، تم إنجاز التزاوجين التاليين:  
د وأجنحة أثرية وأنثى مختلفة االقتران، لها جسم رمادي بين ذكر من ساللة نقية له جسم أسو: التزاوج األول -

  :وأجنحة طويلة، فتم الحصول على
  ذبابة ذات جسم رمادي وأجنحة طويلة 415 -      
  .ذبابة ذات جسم أسود وأجنحة أثرية 412 -      
  .ذبابة ذات جسم رمادي وأجنحة أثرية 85 -      
  .ذبابة ذات جسم أسود وأجنحة طويلة 88 -      

  )ن 1.5(.علل إجابتكماذا يمكن استخالصه من نتائج هذا التزاوج؟  -7
طول "بالنسبة لصفة  llll أو Lو" لون الجسم"بالنسبة لصفة  nأو  Nأعط األنماط الوراثية لألبوين مستعمال  -8

  )ن1". (األجنحة
تران بالنسبة للصفتين وأنثى لها جسم أسود وأجنحة أثرية، فتم الحصول بين ذكر مختلف االق: التزاوج الثاني -

  :على جيل يتكون من
  .من ذبابات الخل لها جسم رمادي وأجنحة طويلة 50% -   
  .من ذبابات الخل لها جسم أسود وأجنحة أثرية 50% -   
ل و مظهرين خارجيين فقط في فسر لماذا تم الحصول على أربعة مظاهر خارجية مختلفة في التزاوج األو   -9

  )ن 1. (التزاوج الثاني
  )ن 1. (بها ظهور المظاهر الخارجية جديدة التركيب في التزاوج األولأنجز رسوما تخطيطية تفسر   - أ - 10
 )ن 0,5. (حسب المسافة بين المورثتين المدروستينااعتماداً على نتائج التزاوج األول،  - ب    
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  :لدراسة بعض مظاهر االستجابة المناعية، ُأنجزت التجربتان التاليتان على فئران

التهاب ( LCM بفيروس X حقن فأر :1التجربة  -
أيام تَم أخذ  7وبعد . )السحايا والمشيماء اللمفاوي

، ثم  صد استخراج الخاليا اللمفاويةققطعة من طحاله 
. ع خاليا هذا الفأرزرعت هذه اللمفاويات مباشرة م

  .ظروف ونتائج هذه التجربة 5تمثل الوثيقة 
  )ن 1.5(.التجربةهذه فسر نتائج  – 1

من  1 مكَّنت المالحظة المجهرية لمحتوى الوسط
  . 6 الحصول على الوثيقة

بين نوع االستجابة المناعية التي تكشف عنها  –2
  )ن 0,5(.6و 5الوثيقتان 

  .)ن 1(.6لممثلة في الوثيقةفسر آلية حدوث الظاهرة ا –3
  

يحتوي على  a تم وضع، في وسط:  2التجربة -
غير ممنَّع ضد  Yالجيالتين، عدد من خاليا طحال الفأر 

مع جزيئات من هذا المولد المضاد  Aمولد مضاد 
، فلوحظ أن مجموعة من الخاليا تلتصق )7الوثيقة (

 أما. )bالوسط ( " Aمولد المضاد -جيالتين"بالمركب 
الخاليا غير الملتصقة، فيتم التخلص منها عن طريق 

 . الغسل

  بعد إذابة الجيالتين تتحرر الخاليا المرتبطة بمولد
  في األولىتُزرع خليتان من هذه الخاليا،  و Aالمضاد  
  ، والثانية فيAيحتوي على مولد المضاد    cوسط 
  .على مولد مضاد آخريحتوي  d وسط 
  
  

 )طنق 6(التمرين الثالث 

 الوثيقة 
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  .ونتائج هذه التجربةظروف  7تبين الوثيقة  
  )ن 1(.فسر النتائج المحصل عليها – 4
خطاطة مبسطة توضح آليات االستجابة المناعية  أنجزى معطيات التجربتين وعلى معارفك،اعتمادا عل – 5

 )ن 2(.الثانيةالتجربة األولى و ةالتجربكل من المتدخلة في 
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