
  تمرین 
تتمحور ھذه الدراسة حول الكشف عن الظاھرة التي تتحكم في نقل الخبر الوراثي لدى الثعلب؛ من أجل ذلك نقترح علیك 

  :المالحظات والتجارب التالیة
 خریطة صبغیة لخلیة ثعلب1 تمثل الوثیقة :  
  ) ن1 (لھذه االخلیة  اعط الصیغة الصبغیة– 1
  مت مالحظتھا في نسیج جلدي للثعلبة رئیسیة ت ظاھر2تمثل الوثیقة.  
) ن0.5 (. ھذه الظاھرة تعرف على–2
  ) ن1.5 (.ھذه الظاھرة تعرف على كل مرحلة من مراحل –3
) ن2n=4) 2 اتبرمع 2من الوثیقة  c ة أنجز رسما تخطیطیا مفسرا للمرحل– 4
 تطور كمیة3 تمثل الوثیقة L’ADN بداللة الزمن في 

 في ة الممثلةخلویة تشمل الظاھركل خلیة أثناء دورة 
  .2الوثیقة 

 والتي حدثت بین 2حدد المرحلة المناسبة من الوثیقة  – 5
  ) ن9h. )1 و 8hالساعة 

  ) ن1( حدد المدة الزمنیة لدورة خلویة - 6
بالموازاة مع معایرة كمیة  L’ADNتمت مالحظة   

  الصبغین بواسطة المجھر اإللكتروني في 
   الدورة الخلویة؛ تبین زمنین مختلفین من

  . النتائج المحصل علیھا4الوثیقة 
   حدد 3 باعتمادك على جدول الوثیقة – 7

  المجال الزمني الذي یناسب كل شكل 
  ) ن2 (.4الوثیقة أشكال من 

L’ADNجزیئة أنجز رسمین تخطیطیین تبین من خالل كل منھما شكل – 8
  ) ن3 (.)زوتیةثیل القواعد اآلیجب تم( 4 من الوثیقة 2 و 1والمناسب للشكل 

ھناك احتماالن حول بدایة ومنحى افتراق شریطي L’ADN:
  .یبدأ اإلفتراق في نقطة معینة ویتجھ حسب منحى واحد: 1اإلفتراض + 
  .  منحیین متعاكسین " :  "    "        "   "     "      "      2اإلفتراض + 

:  أنجزت التجربة التالیةL’ADN شریطيللحسم في اإلقتراح الذي یناسب افتراق
تم زرع بكتیریا في وسط اقتیاتي یحتوي على كمیة قلیلة من االتیمیدین المشع؛ بعد 

. زمن قصیر نقلت ھذه البكتیریا إلى وسط یحتوي على كمیة كبیرة من ھذا النیكلیوتید
  .5 من الحصول على الوثیقة L’ADNمكنت تقنیة التصویر اإلشعاعي لجزیئة

  ) ن1 ( اعط تفسیرا لتوزیع النشاط اإلشعاعي5 اعتمادا على معطیات الوثیقة – 9
  ) ن1 (.حدد إذن اإلفتراض الصحیح من ضمن اإلفتراضین السابقین - 10

 تبین .  إلى حدوث ما یعرف بالطفرة5 یؤدي خلل في الظاھرة الممثلة بالوثیقة
  طافرة أخرى  أصلیة وADN رسمین تخطیطین لجزیئتي 6الوثیقة 

  ) ن1 (. عرف الطفرة– 11
  ) ن1 (.حسب معطیات ھذه الوثیقة حدد فیما تتجلى الطفرة - 12

 من أجل تعرف كیفیة حدوث ھذه الظاھرة بینت األبحاث أن تعرض الخالیا للعوامل 
 مماكب لھ غیر عادي وأن T العادي إلى تمین Tالممحدثة للطفرة یؤدي إلى تحول التمین 

.L’ADN أثناء مضاعفةGیر یرتبط بالغوانبن ھذا األخ
 الطافرة انطالقا من L’ADN بین بواسطة رسوم تخطیطیة كیفیة تكون جزیئة– 13

  ) ن3 (.الجزیئة األصلیة علما أن ھذه األخیرة تضاعفت مرتین
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ــب :  1الوثيقـــة  ــة ثعل ــبغية لخلي ــة ص خريط
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غير مشــع ADN
ضــعيف اإلشــعاع ADN
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