
  سلسلة تمارین التقویة       
  عامل   مثل الخضاب الدموي، مولد اللكد،الكریات الحمراء عند الثدییات ھي خالیا بدون نواة، تضم مجموعة من البروتینات:1تمرین  

  .والتي تعبر عن مجموعة من الصفات الوراثیة... الریزوس            
)  ن0.5( ما ھو المشكل الذي تطرحھ ھذه المالحظة؟ -1
)  ن0.5. ( اقترح فرضیة تمكن من حل ھذا المشكل-2

  تتكون الكریة الحمراء في النخاع العظمي نتیجة تحوالت تطرأ على الخلیة األم والمسماة بالجدعة الحمراء 
  :للكشف عن ھذه التحوالت نقترح الوثیقتین التالیتین. التي تتحول إلى خلیة وسیطة ثم كریة حمراء

 بنیات تم الكشف عنھا في مراحل مختلفة من حیاة الخلیة األم1الوثیقة  تمثل أشكال .  
.)  ن0.5( رتب ھذه األشكال حسب تسلسلھا الزمني - أ3

  )  ن1. ( حدد اسم الشكل والمرحلة من الدورة الخلویة التي یظھر فیھا- ب
 تغیر كمیة 2 تمثل الوثیقة L’ADN بداللة الزمن خالل   

  .ى كریة حمراءتطور الخلیة األم إل
). ن0.75(.2 سم المراحل المشار إلیھا بالحروف في الوثیقة - أ4

   خاللADN أنجز رسما تخطیطیا مبسطا ومفسرا لجزیئة - ب
  ) ن2 (2 من الوثیقة t1اللحظة 

  : وعلى كل ما سبق 2 اعتمادا على الوثیقة - 5 
   استخرج التحوالت التي تطرأ على الجدعة الحمراء لتصبح – أ 
  ) ن1. (یة حمراءكر
   فسر سبب تشابھ الدخیرة الوراثیة بین الجدعة الحمراء - ب

)  ن0.5(والخلیة الوسیطة؟ 
   اقترح تفسیرا لوجود البروتینات في الكریة الحمراء رغم افتقارھا - ج

)  نL’ADN) .0.5لمادة 
)  ن0.5.( فسر سبب عجز الكریات الحمراء على االنقسام الخلوي-د
  بوجود أو غیاب مولدات) A,B,O(ل الدمویة في النظام تتحدد الفصائ

  ُینِشط تركیب مولدي . على غشاء الكریات الحمراء) بروتینات(اللكد 
   3تتحكم في تركیب ھذه األنزیمات , Oویدل غیاب ھذا التركیب على وجود أنزیم غیر نشیط ). B و A(أنزیمین نشیطین ) B و A(اللكد 

   التي تبین بعض أجزاء جزیئات3للكشف عن أسباب تعدد ھذه الحلیالت، نقترح دراسة الوثیقة . 9صبغي رقم حلیالت لمورثة توجد على ال
ADNحدد االختالف على مستوى جزیئة –6.  ھذه الحلیالت L’ADN بین :  

  ) ن0.5) (أ( في الشكل B و A الحلیلین -أ
  ) ن0.5).(ب( في الشكل O و A الحلیلین - ب
  بین ما یمیز االختالف , ھو األصلي A نعتبر أن الحلیل -7

)  ن1) (ب(عن االختالف في الشكل ) أ(في الشكل 
)  ن0.5.( استنتج الظاھرة المسؤولة عن تعدد الحلیالت-8
B و A اعط البروتین الناجم عن تعبیر كل من الحلیلین -9

  استعن بجدول (، موضحا المراحل التي قطعتھا )أ(للشكل 
  ) ن3.  () الرمز الوراثي

)  ن1( قارن بین البروتینیین المحصل علیھما - أ10
   خریطتین صبغیتین لخلیة5 و 4 تمثل الوثیقتان :2تمرین  

  :أم لألمشاج ولمشیج عند أحد جنسي الثعلب
  ) ن1.5: ( امأل الجدول التالي بما یناسب-1

  5الوثیقة   4الوثیقة   
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4 بعض مراحل الظاھرة التي تؤدي إلى تحول خالیا الوثیقة 6ة  تمثل الوثیق   
  .5إلى خالیا الوثیقة 

  )  ن0.25. ( سم الظاھرة-2
  والعناصر )  ن1.5( تعرف على أسماء المراحل المشار إلیھا بالحروف -3

  ) ن0.75  (6المشار إلیھا باألرقام في الوثیقة 
  ثم أنجز )  ن0.25 ( 6لوثیقة  من اa حدد اسم المرحلة الموالیة للمرحلة -4

  ) ن1. (رسما تخطیطیا لھا
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ــطة خليـة وسيــ كرية حمراء 
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جدعــــــة حمـــراء
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2الوثيقــة 

AATGالحلیل  ATG GAC CCC CCC AAG
BATGالحلیل  ATG TAC CCC CGC AAG

  ب(            الشكل 3الوثیقة             )أ(الشكل (
ACACالحلیل  CAC TGG GGA A
OCACالحلیل  CAT GGG GAA
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خريطــة صــبغية:  4الوثيقـــة 

ــب  ــد الثعل ــاج عن ــا األم لألمش للخالي
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خريطــة صــبغية: 5الوثيقـــة 

ــب ــيج ثعل لمش

............................a
.............................b

1..........................

2......................

3......................
..........................c

6الوثيقـــة 

لمزيد من دروس التمارين االمتحانات ... موقع قلمي

www.9alami.com

